
I. UCHWAŁY PREZYDIUM KR PZD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 1 i 7 sta -
tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić wy tycz ne w spra wie od by wa nia wal nych

ze brań spra woz daw czych w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych w okre sie ni niej szej ka den cji w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców oraz wzo ry dru ków do prze pro wa -
dza nia tych ze brań, czy li:

I. For mu la rze obo wiąz ko we:
1. Po rzą dek Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go

ROD (Kon fe ren cji De le ga tów).
2. Re gu la min Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go

ROD.
3. Re gu la min Kon fe ren cji De le ga tów ROD.
4. Pro to kół Ko mi sji Man da to wej Wal ne go Ze bra nia

Spra woz daw cze go ROD.
5. Pro to kół Ko mi sji Man da to wej Kon fe ren cji De le -

ga tów. 
6. Pro to kół Ko mi sji Uchwał i Wnio sków Wal ne go

Ze bra nia Spra woz daw cze go (Kon fe ren cji De le -
ga tów).

7. Wzór uchwa ły w spra wie za twier dze nia spra woz -
da nia z dzia łal no ści i spra woz da nia fi nan so we go
Za rzą du ROD za ....................... rok.

8. Wzór uchwa ły w spra wie za twier dze nia spra woz -
da nia z dzia łal no ści Ko mi sji Re wi zyj nej ROD 
w .......................... ro ku.

9. Wzór uchwa ły w spra wie wy so ko ści po szcze gól -
nych opłat ogro do wych i ter mi nu ich wno sze nia. 

10. Wzór uchwa ły w spra wie pla nu pra cy na 
...................... rok.

11. Wzór uchwa ły w spra wie pre li mi na rzy fi nan so -
wych na ......................... rok.

II. For mu la rze fa kul ta tyw ne:
1. Dla ROD, w któ rych po raz pierw szy bę dzie od -

by wa ła się Kon fe ren cja De le ga tów:
a) Re gu la min Kon fe ren cji De le ga tów; 
b) Pro to kół Ko mi sji Man da to wej Kon fe ren cji De le -

ga tów. 
2. Dla Wal nych Ze brań (Kon fe ren cji De le ga tów), na

któ rych bę dą od by wać się wy bo ry uzu peł nia ją ce:
a) Pro to kół Ko mi sji Wy bor czej;
b) Wzór uchwa ły w spra wie wy ni ków wy bo rów

uzu peł nia ją cych;
c) Wzór uchwa ły w spra wie za mia ny człon ka or ga -

nu PZD.
3. Wzór wnio sku za rzą du ROD na wal ne ze bra -

nie/kon fe ren cję de le ga tów w spra wie re ali za cji
za da nia in we sty cyj ne go (re mon to we go).

4. Wzór uchwa ły w spra wie re ali za cji za da nia in we -
sty cyj ne go (re mon to we go).

5. Wzór uchwa ły w spra wie za cią gnię cia po życz ki z
Fun du szu Sa mo po mo co we go.

§ 2
Wy tycz ne oraz wy mie nio ne w § 1 wzo ry dru ków sta -

no wią za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2016 r.

Uchwa ła nr 335/2015 
Pre zy dium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 17 grud nia 2015 r. 
w spra wie wpro wa dze nia wy tycz nych okre śla ją cych za sa dy od by wa nia 

wal nych ze brań spra woz daw czych w ROD w okre sie ni niej szej ka den cji w PZD 
oraz wzo rów dru ków do prze pro wa dze nia tych ze brań
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Ni niej sze wy tycz ne wska zu ją za sa dy od by wa nia wal -
nych ze brań spra woz daw czych w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych za rzą dza nych przez sto wa rzy sze nie ogro -
do we Pol ski Zwią zek Dział kow ców w okre sie obec nej
ka den cji w Związ ku.

Na opra co wa nie wy tycz nych do prze pro wa dze nia wal -
nych ze brań spra woz daw czych oraz for mu la rzy do ku -
men tów na okres ka den cji po zwo li ło wdro że nie usta wy
z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych oraz za re je stro wa nie w Kra jo wym Re je -
strze Są do wym sta tu tu PZD uchwa lo ne go na XII Kra jo -
wym Zjeź dzie De le ga tów PZD.

Wal ne ze bra nie jest naj wyż szym or ga nem PZD w

ROD, któ ry po dej mu je naj waż niej sze dla funk cjo no wa -
nia ROD de cy zje. Zgod nie z § 56 ust. 2 sta tu tu PZD pra -
wo uczest ni cze nia w nim ma ją wy łącz nie człon ko wie
PZD. 

Dla te go też za rzą dy ROD mu szą bez względ nie przy go -
to wać imien ną li stę człon ków PZD w ROD oraz do pil no -
wać, aby w ze bra niu wzię ły udział wy łącz nie oso by
upraw nio ne. Nie zbęd ne jest więc spraw dza nie do wo du
toż sa mo ści przy pod pi sy wa niu li sty obec no ści. Na le ży pa -
mię tać, że pra wa człon kow skie wy ko nu je się oso bi ście (§
14 ust. 2 sta tu tu PZD), dla te go nie jest do pusz czal ne za -
stęp stwo człon ka PZD w czyn nym udzia le w wal nym ze -
bra niu spra woz daw czym (kon fe ren cji de le ga tów).

WY TYCZ NE 
w spra wie prze pro wa dza nia 

wal nych ze brań spra woz daw czych w rodzinnych ogrodach działkowych
Polskiego Związku Działkowców

w okre sie ka den cji

OBOWIĄZKI OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD

Przed wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czy mi

1. Za pla no wa nie pra cy i za dań zwią za nych z wal -
ny mi ze bra nia mi spra woz daw czy mi w ROD.

2. Opra co wa nie przez pre zy dium OZ i wdro że nie
sys te mu na rad i szko leń dla pre ze sów ROD.

3. Po wo ła nie i prze szko le nie ze spo łu do ob słu gi
wal nych ze brań nie tyl ko z pra wa związ ko we go,
ale tak że ak tu al nych pro ble mów Związ ku, a w
szcze gól no ści pro gra mu PZD uchwa lo ne go na
XII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD i wy ni -
ka ją ce go z nie go otwar cia ogro dów, po zy ski wa -
nia środ ków z fun du szy eu ro pej skich oraz kra-
jo wych i roz wo ju ROD.

4. Usta le nie ka len da rza wal nych ze brań.
5. Udzie le nie po mo cy w zor ga ni zo wa niu ze brań tym

ogro dom, któ re nie po sia da ją od po wied nich świe tlic.

6. Usta le nie ob słu gi po szcze gól nych wal nych ze -
brań przez człon ków po wo ła ne go przez OZ ze -
spo łu.

7.  Przed sta wie nie na wal nych ze bra niach:
– ak tu al nych pro ble mów Związ ku, a w szcze gól no -

ści pro gra mu PZD na ka den cję uchwa lo ne go na
XII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD i wy ni -
ka ją ce go z nie go otwar cia ogro dów, po zy ski wa -
nia środ ków z fun du szy eu ro pej skich oraz
kra jo wych i roz wo ju ROD, 

– dzia łań Związ ku na rzecz ogro dów i dział kow -
ców,

– ak tu al nych pro ble mów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, za dań i ro li or ga nów Związ ku w
służ bie dział kow ców.

OBOWIĄZKI ZARZĄDU ROD

Przed ze bra niem:

1. Przy go to wa nie spra woz da nia (me ry to rycz ne go 
i fi nan so we go) za po przed ni rok. Ko mi sja re wi -
zyj na ROD przy go to wu je wła sne spra woz da nie 
z dzia łal no ści w po przed nim ro ku.

2. Przy go to wa nie pro jek tu po rząd ku ob rad i re gu la -
mi nu wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji).

3. Uzgod nie nie ter mi nu wal ne go ze bra nia (kon fe -
ren cji) z okrę giem PZD.

4. Przy go to wa nie ma te ria łów i pro jek tów uchwał
do ty czą cych bie żą cej dzia łal no ści ogro du wy ni -
ka ją cych z obo wiąz ków wal ne go ze bra nia spra -
woz daw cze go (przede wszyst kim kal ku la cja
wy so ko ści opłat ogro do wych).

5. Przy go to wa nie kan dy da tów do prze wod ni cze nia
wal ne mu ze bra niu (kon fe ren cji).
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1. Za wia do mie nie pi sem ne każ de go człon ka PZD o
ter mi nie, miej scu, po rząd ku ob rad wal ne go ze -
bra nia (kon fe ren cji) oraz miej scu i ter mi nie wy ło -
że nia do wglą du ma te ria łów spra woz daw czych.
Wy ło że nie ma te ria łów po win no na stą pić na co
naj mniej 7 dni przed wal nym ze bra niem (kon fe -
ren cją). 

2. Za wia do mie nie na le ży do rę czyć za po śred nic -
twem pocz ty lub bez po śred nio za po kwi to wa -
niem na co naj mniej 14 dni przed ter mi nem
wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji).

3. Za wia do mie nie moż na wy słać pocz tą elek tro nicz -
ną, je śli czło nek PZD wy ra zi na to pi sem ną zgo -
dę i po da ad res pocz ty elek tro nicz nej, na któ ry ma
być wy sła ne za wia do mie nie. 

WAŻNE
Je śli w za wia do mie niu za war ta zo sta nie in for ma cja

o moż li wo ści od by cia ze bra nia w dru gim ter mi nie
oraz po ucze nie o tym, że uchwa ły pod ję te w dru gim
ter mi nie są waż ne i obo wią zu ją bez wzglę du na licz -
bę obec nych na ze bra niu – wal ne ze bra nie mo że się
od być w dru gim ter mi nie (co naj mniej pół go dzi ny
po wy zna czo nej go dzi nie roz po czę cia w pierw szym
ter mi nie).

4. Przy go to wa nie ma te ria łów nie zbęd nych w cza sie
trwa nia wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji):

• li sta obec no ści za wie ra ją ca wy kaz człon ków PZD
w ROD (li sta de le ga tów wy bra nych na ze bra -
niach sek to rów),

• do ku men ty za łą czo ne ja ko wzo ry do ni niej szych
wy tycz nych. 

5. W ROD, w któ rych bę dą od by wać się kon fe -
ren cje de le ga tów:

– prze pro wa dze nie ze bra ń w sek to rach (zwo łu je się

je zgod nie z za sa da mi obo wią zu ją cy mi dla wal -
nych ze brań), na któ rych za opi nio wa ne zo sta ną
ma te ria ły spra woz daw cze i pro jek ty uchwał, 

WAŻNE
Zgod nie z § 167 sta tu tu PZD de le ga ci wy bra ni 

w sek to rach w 2015 ro ku za cho wu ją swo je man da ty
na okres ca łej bie żą cej ka den cji. 

• W przy pad ku, gdy w ROD ubył de le gat na
kon fe ren cje de le ga tów, w da nym sek to rze po -
win ny być prze pro wa dzo ne wy bo ry uzu peł nia -
ją ce.

• W ogro dzie, w któ rym po raz pierw szy bę dzie
od by wa ła się kon fe ren cja de le ga tów, pod czas
ze brań w sek to rach na le ży wy brać de le ga tów,
któ rzy za cho wa ją man dat do koń ca ka den cji
w Związ ku, czy li do 2019 ro ku. 

– w ze bra niach w sek to rach bio rą udział człon ko -
wie za rzą du ROD.

WAŻNE
Człon ko wie PZD ma ją cy pra wo uczest ni cze nia 

w ze bra niach w sek to rach i de le ga ci na kon fe ren cję
po win ni być bez względ nie za wia da mia ni pi sem nie 
o ter mi nie, miej scu i po rząd ku ze bra nia.

Pierw szy i dru gi ter min do ty czy tyl ko ze bra nia sek -
to ra i wal ne go ze bra nia. Kon fe ren cja de le ga tów od -
by wa się tyl ko w pierw szym ter mi nie przy obec no ści
po nad po ło wy de le ga tów wy bra nych na ze bra niach
sek to rów.

6. Wal ne ze bra nia spra woz daw cze/kon fe ren cje de le -
ga tów w ROD od by wa ją się do dnia 15 ma ja da -
ne go ro ku (§ 59 ust. 2 sta tu tu PZD).

Zwo ła nie wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji)

Prze bieg wal ne go ze bra nia

1. Otwar cie ze bra nia (pre zes lub w je go za stęp stwie
I wi ce pre zes), wy bór prze wod ni czą ce go i pre zy -
dium ze bra nia. 

WAŻNE 
Prze wod ni czą cym wal ne go ze bra nia nie mo że być:

• pre zes za rzą du ROD (§ 34 ust. 5 sta tu tu PZD),
• prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej ROD (§ 34

ust. 5 sta tu tu PZD), 
• od wo ła ni człon ko wie or ga nów (§ 34 ust. 5 sta -

tu tu PZD),
• oso by ra żą co na ru sza ją ce prze pi sy związ ko we

(Uchwa ła nr 1/IV/2015 Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 25 li sto pa da 2015 r. w spra wie bu dow nic -
twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia na te -
re nie dzia łek w ROD nie do pusz cza spra wo wa nia
man da tu w ja kim kol wiek or ga nie Związ ku przez
oso bę, któ ra w spo sób ra żą cy na ru sza sta tu to we
obo wiąz ki człon ka PZD, czy li po bu do wała po -
nadnor ma tyw ną al ta nę, za miesz ku je na te re nie
dział ki, wy ko rzy stu je dział kę nie zgod nie z jej
usta wo wym ce lem).

2. Usta le nie, czy wal ne ze bra nie moż na roz po cząć 
w pierw szym ter mi nie. Wi nien to usta lić Pre zes
Za rzą du ROD na pod sta wie li sty obec no ści.
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WAŻNE
Pra wo moc ność: 

• Wal ne ze bra nie w pierw szym ter mi nie jest
waż ne, je śli bie rze w nim udział po nad po ło wa
człon ków PZD da ne go ROD.

• Uchwa ły wal ne go ze bra nia od by te go w dru gim
ter mi nie są waż ne bez wzglę du na licz bę człon -
ków zwy czaj nych obec nych na tym ze bra niu. 

• Uchwa ły kon fe ren cji de le ga tów są waż ne, je -
że li zo sta ły pod ję te przy obec no ści po nad po ło -
wy licz by wy bra nych de le ga tów. 

3. Za twier dze nie po rząd ku ze bra nia i re gu la mi nu
ob rad.

4. Wy bór Ko mi sji Man da to wej oraz Uchwał i Wnio -
sków.

• Wy bór Ko mi sji Wy bor czej – w przy pad ku, gdy bę -
dą prze pro wa dza ne wy bo ry uzu peł nia ją ce de le -
ga ta na Okrę go wy Zjazd De le ga tów, do Za rzą du,
Ko mi sji Re wi zyj nej ROD.

5. Przed sta wie nie spra woz dań: 
– za rzą du ROD z dzia łal no ści w ubie głym ro ku,
– fi nan so we go za ubie gły rok,
– ko mi sji re wi zyj nej ROD za ubie gły rok.

6. Przed sta wie nie przez Ko mi sję Re wi zyj ną oce ny
dzia łal no ści (me ry to rycz nej i fi nan so wej) Za rzą -
du i wnio sku o przy ję cie spra woz dań. 

7. Spra woz da nie Ko mi sji Man da to wej stwier dza ją -
cej pra wo moc ność ob rad.

8. Dys ku sja.
9. Za twier dze nie spra woz dań.

10. Wy bo ry uzu peł nia ją ce (w ra zie po trze by).

WAŻNE
• Je śli z ja kie goś po wo du ubył de le gat na Okrę -

go wy Zjazd De le ga tów PZD wy bra ny na wal -
nym ze bra niu w 2015 ro ku, na le ży prze-
pro wa dzić wy bo ry uzu peł nia ją ce. 

• Je że li od ostat nich wy bo rów zmniej szył się
skład Za rzą du ROD lub Ko mi sji Re wi zyj nej
ROD wal ne ze bra nie ma pra wo w dro dze wy -
bo ru uzu peł nić skład.

• Je śli Za rząd lub Ko mi sja Re wi zyj na ROD do -
ko op to wa ły do swe go skła du człon ka, wal ne
ze bra nie ma pra wo wy brać w je go miej sce in -
ną oso bę i wy ga sić man dat do ko op to wa ne mu.
Je śli na to miast wal ne ze bra nie nie do ko na wy -
bo ru, ozna cza to, że do ko op to wa nie zo sta ło za -
twier dzo ne.

11. Pod ję cie uchwał.

Wal ne ze bra nie uchwa la:

1) opła ty ogro do we i ter min ich uisz cze nia

WAŻNE
Za rząd ROD przy go to wu jąc na wal ne ze bra nie

pro po no wa ną wy so kość opła ty ogro do wej, su mu je
pro gno zo wa ne wy dat ki zwią za ne z funk cjo no wa niem
ROD - za rzą dza nie ROD, ochro na, kon ser wa cje in -
fra struk tu ry, kosz ty prac po rząd ko wych, po dat ki i
opła ty. Su mę pla no wa nych wy dat ków dzie li się przez
ilość m2 pod dział ka mi i do otrzy ma ne go wy ni ku
opła ty do da je się par ty cy pa cję uchwa lo ną przez KR
PZD (§ 145 ust. 2 sta tu tu PZD) – w ten spo sób otrzy -
mu je my kwo tę opła ty ogro do wej za 1 m2 dział ki.

Na ze bra niu na le ży przed sta wić skład ni ki opła ty
ogro do wej, bo we dług te go za rząd ROD bę dzie mu -
siał roz li czyć się przed człon ka mi PZD na ko lej nym
wal nym ze bra niu oraz przed wszyst ki mi dział kow ca -
mi nie póź niej niż do 1 lip ca przed sta wia jąc in for ma -
cję fi nan so wą za po przed ni rok (art. 33 ust. 3 i 4
usta wy o ROD). Ce le na ja kie mo że być uchwa lo na
opła ta ogro do wa okre śla do kład nie art. 33 ust. 2 usta -
wy o ROD.

2) opła tę ogro do wą ener ge tycz ną – do ty czy dział -
kow ców, któ rych dział ki są pod łą czo ne do sie ci
ogro do wej i jest uchwa la na kwo to wo od dział ki,

3) opła tę ogro do wą wod ną – po nie waż do ty czy
dział kow ców, któ rych dział ki pod łą czo ne są do
sie ci ogro do wej i jest uchwa la na kwo to wo od
dział ki, 

4) opła tę za wy wóz śmie ci – mo że być uchwa lo na
od dziel nie, po nie waż sta no wi znacz ny koszt
funk cjo no wa nia ROD,

5) za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we (dla każ de -
go od dziel nie) na wnio sek Za rzą du ROD, 

6) mo że pod jąć uchwa łę w spra wie ob ni że nia opła -
ty ogro do wej wo bec dział kow ców, któ rzy z in ne -
go ty tu łu po no szą ob cią że nia fi nan so we, w wy-
so ko ści nie prze wyż sza ją cej tych ob cią żeń, 

7) mo że pod jąć uchwa łę o po wo ła niu in nej oso by
w miej sce do ko op to wa nej do or ga nu PZD 
w ROD po mię dzy wal ny mi ze bra nia mi. Je śli
ta ka uchwa ła zo sta nie pod ję ta man dat oso by
do ko op to wa nej przed wal nym ze bra niem wy -
ga sa z mo cy § 40 ust. 2 sta tu tu PZD.
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1) wy so ko ści skład ki człon kow skiej za przy na leż -
ność do PZD,

2) wy so ko ści par ty cy pa cji,
3) wy so ko ści opłat ogro do wych wno szo nych przez

no we go dział kow ca wy ni ka ją cych z § 147 ust. 1 pkt
1 – prze zna czo nej na in we sty cje – kom pe ten cja za -
rzą du ROD oraz z § 147 ust. 1 pkt 2 sta tu tu PZD –
prze zna czo ne na wy dat ki zwią za ne z za rzą dza niem
ROD – kom pe ten cja okrę go we go za rzą du PZD, 

4) wy so ko ści od se tek - obo wią zu ją od set ki usta wo we,
5) opłat za prze nie sie nie pra wa do dział ki – nie wol -

no po bie rać żad nych opłat od tych czyn no ści,

6) in nych opłat nie miesz czą cych się w ra mach
upraw nień sta tu to wych, np. za wjazd na te ren
ogro du.

WAŻNE
• Uchwa lo ne przez wal ne ze bra nie opła ty obo -

wią zu ją wszyst kich dział kow ców w ROD, nie
tyl ko człon ków PZD.

• Opła ty przy pi sa ne są do dział ki i wno si się je
raz w ro ku, nie za leż nie od te go ilu użyt kow ni -
ków zmie nia się w cią gu ro ku na da nej dział ce.

Wal ne ze bra nie nie mo że uchwa lić: 

Po wal nym ze bra niu

1. Prze ka za nie w cią gu 14 dni od za koń cze nia ze -
bra nia na stę pu ją cych do ku men tów z wal ne go ze -
bra nia (kon fe ren cji) do okrę gu PZD:

– uwie rzy tel nio ne przez prze wod ni czą ce go wal ne -
go ze bra nia i ak tu al ne go pre ze sa za rzą du ROD,
ostem plo wa ne pie czę cią ROD ko pie pod ję tych
uchwał wraz z za łącz ni ka mi, 

– pro to kół po wo ła nej na wal nym ze bra niu ko mi sji
man da to wej,

– pro to kół ko mi sji uchwał i wnio sków, 
– pro to kół z wal ne go ze bra nia,
– pro to kół ko mi sji wy bor czej - je śli do ko na no wy -

bo ru człon ka or ga nu w miej sce do ko op to wa ne go
i an kiet no wo wy bra nych człon ków or ga nów.

2. Do dnia 1 lip ca każ de go ro ku przed sta wie nie
dział kow com in for ma cji fi nan so wej do ty czą -
cej pro wa dze nia ROD za ubie gły rok (art. 33
ust. 3 usta wy o ROD). In for ma cja win na za wie -
rać wpły wy i wy dat ki pro wa dzo ne go ROD w po -
dzia le na źró dła po cho dze nia i wy dat ko wa ne ce le,
a tak że ze sta wie nie środ ków wpła ca nych przez
dział kow ców w po dzia le na po zy cje wy mie nio ne
w art. 33 ust. 2 usta wy o ROD, tj.: 

a) wy dat ki na in we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon -
ser wa cję in fra struk tu ry ogro do wej,

b) opła ty za do sta wę me diów, ener gii elek trycz nej
i wo dy w czę ści do ty czą cej te re nu ogól ne go i
in fra struk tu ry ogro do wej,

c) ubez pie cze nia, po dat ki i in ne opła ty pu blicz no -
praw ne,

d) wy dat ki na utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści,
e) wy dat ki zwią za ne z za rzą dza niem ROD.
In for ma cję na le ży udo stęp nić w spo sób umoż li wia -
ją cy każ de mu dział kow co wi za po zna nie się z nią
(na ta bli cach ogro do wych).

3. Za wia do mie nie dział kow ców o wy so ko ści opłat
ogro do wych, a tak że o ich zmia nach – ewen tu -
al nych pod wyż kach w sto sun ku do po przed nie -
go ro ku. Za wia do mie nie mu si być upo wszech-
nio ne co naj mniej na 14 dni przed uchwa lo nym
na wal nym ze bra niu ter mi nem wno sze nia opłat,
nie póź niej jed nak, niż do koń ca mie sią ca po prze -
dza ją ce go ten ter min (art. 34 ust. 1 usta wy 
o ROD). Za wia do mie nia do ko nu je się po przez
za miesz cze nie in for ma cji w miej scu umoż li wia -
ją cym każ de mu dział kow co wi za po zna nie się 
z nią, a w szcze gól no ści po przez za miesz cze nie
jej na ta bli cach ogro do wych lub stro nie in ter ne to -
wej ROD (§ 146 ust. 1 sta tu tu PZD).

OBOWIĄZKI OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD

1. Do ko na nie ana li zy zgod no ści od by tych wal nych
ze brań (kon fe ren cji) z prze pi sa mi związ ko wy mi
i usta wą o ROD (zwo ła nie, prze bieg, ter mi no -
wość).

2. Prze pro wa dze nie ana li zy pod ję tych uchwał pod
wzglę dem ich zgod no ści z prze pi sa mi związ ko -
wy mi i po wszech nie obo wią zu ją cy mi. 

3. Po dej mo wa nie uchwał w spra wach do ty czą cych
wal nych ze brań i pod ję tych na nich uchwał, a w
szcze gól no ści:

a) unie waż nie nia ze brań, któ re nie wy peł ni ły obo -
wiąz ków sta tu to wych,

b) uchy le nia lub stwier dze nia nie waż no ści uchwał
sprzecz nych z prze pi sa mi związ ko wy mi, po -

 Po od by ciu ze brań w okrę gu:
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wszech nie obo wią zu ją cy mi lub nie bę dą cych w
kom pe ten cjach wal nych ze brań.

c) wy cią gnię cia sta tu to wych kon se kwen cji w sto -
sun ku do za rzą dów ROD, któ re nie zwo ła ły
wal nych ze brań lub nie wy wią za ły się z obo -
wiąz ków do ty czą cych wal nych ze brań,

4. Pod ję cie uchwa ły w spra wie oce ny prze bie gu
wal nych ze brań.

5. Prze ka za nie do Kra jo wej Ra dy PZD spra woz da -
nia z prze bie gu wal nych ze brań spra woz daw -
czych.

6. Przy ję cie przez OZ PZD zbior cze go spra woz da -
nia fi nan so we go z ROD za ubie gły rok i zbior -
cze go pre li mi na rza fi nan so we go z ROD na rok
bie żą cy i prze ka za nie ich do KR PZD.

War sza wa, dn. 17 grud nia 2015 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Uchwa ła nr 337/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 grud nia 2015 ro ku 
w spra wie wy da nia bro szu ry z wy tycz ny mi i dru ka mi do prze pro wa dze nia wal nych 

e brań spra woz daw czych w ROD w okre sie ka den cji

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD ko rzy sta jąc z upraw -
nień za war tych § 134 ust. 2 pkt 1 sta tu tu PZD, po sta no -
wi ło:

§ 1
Wy dać w na kła dzie 20 000 eg zem pla rzy bro szu rę za -

wie ra ją cą wy tycz ne na wal ne ze bra nia spra woz daw cze
w ROD na okres ni niej szej ka den cji oraz wzo ry dru ków
do prze pro wa dze nia tych ze brań przy ję tych uchwa łą nr
335/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 17 grud nia 2015 r.
w spra wie wpro wa dze nia wy tycz nych okre śla ją cych za -
sa dy od by wa nia wal nych ze brań spra woz daw czych w
ROD w okre sie ni niej szej ka den cji w PZD oraz wzo rów

dru ków do prze pro wa dza nia tych ze brań.

§ 2
Bro szu ra bę dzie prze zna czo na dla za rzą dów ROD, ko -

mi sji re wi zyj nych ROD, osób ob słu gu ją cych wal ne ze -
bra nia z ra mie nia okrę go wych za rzą dów PZD.

§ 3
Kosz ty dru ku i dys try bu cji do okrę gów PZD po kryć ze

środ ków bu dże to wych Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

War sza wa, dn. 17 grud nia 2015 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/ Bar ba ra KOROLCZUK 

Uchwa ła nr 338/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 grud nia 2015 r. 
w spra wie upo waż nie nia za rzą dów ROD do wy stę po wa nia z wnio ska mi o wspar cie fi nan so we 

z Fun du szy Eu ro pej skich

Pre zy dium KR PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust.
2 pkt 7 sta tu tu PZD oraz uchwa ły nr 3/XXX/2015 Kra jo -
wej Ra dy PZD z dnia 25 czerw ca 2015 r., w spra wie przy -
ję cia za ło żeń dla struk tur PZD w za kre sie po zy ski wa nia
środ ków unij nych na po trze by PZD i ROD, po sta na wia:

§ 1
1. Upo waż nić za rzą dy ROD do wy stę po wa nia z

wnio ska mi o wspar cie fi nan so we z Fun du szy Eu -
ro pej skich w ra mach pro gra mów unij nych, przed
uzy ska niem zgo dy wal ne go ze bra nia na re ali za cję
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za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go w
ROD, w sy tu acji, gdy ter mi ny na bo ru wnio sków
koń czą się przed ter mi nem wal ne go ze bra nia.

2. Dla waż no ści dzia łań pod ję tych przez za rzą dy
ROD, o któ rych mo wa w ust. 1, nie zbęd ne jest
ich za twier dze nie przez wal ne ze bra nie oraz pod -
ję cie uchwa ły w spra wie re ali za cji za da nia in we -
sty cyj ne go/re mon to we go w ROD.

3. W przy pad ku bra ku ak cep ta cji wnio sku przez

wal ne ze bra nie, zo bo wią zać za rząd ROD do wy -
co fa nia ww. wnio sku.

4. Zo bo wią zać okrę gi do spra wo wa nia nad zo ru nad
wy peł nia niem po wyż szej uchwa ły przez za rzą dy
ROD. 

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia

UZASADNIENIE

Jed nym z prio ry te to wych za dań wy ni ka ją cych z XII
Kra jo we go Zjaz du PZD, jest po zy ski wa nie środ ków
unij nych na roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
W tym ce lu za rów no Kra jo wa Ra da PZD, jak i okrę gi
pod ję ły sze reg dzia łań zmie rza ją cych do wy zwo le nia ini -
cja tyw w ogro dach, aby wy stę po wa ły o do ta cje z fun du -
szy unij nych. W wie lu wo je wódz twach, w któ rych
dzia ła ją Re gio nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne, ogło szo no
już ter mi ny na bo ru wnio sków umoż li wia ją cych uzy ska -
nie wspar cia fi nan so we go. Nie kie dy za koń cze nie pro ce -
su skła da nia wnio sków przy pa da w ter mi nie, któ ry

unie moż li wia już od by cie wal ne go ze bra nia w ROD,
któ re jest je dy nym or ga nem upraw nio nym do wy ra ża nia
zgo dy na re ali za cję in we sty cji i re mon tów w ROD. Za -
tem, aby nie za my kać tym ogro dom moż li wo ści sko rzy -
sta nia ze środ ków unij nych, Pre zy dium KR PZD
po sta no wi ło upo waż nić za rzą dy ROD do skła da nia
wnio sków o do ta cje unij ne przed uzy ska niem zgo dy wal -
ne go ze bra nia na re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go w ROD. Jed nak że wa run kiem ko niecz nym
jest póź niej sze po twier dze nie przez wal ne ze bra nie dzia -
łań pod ję tych przez za rząd ROD. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 17 grud nia 2015 r.

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

Uchwa ła nr 350/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 grud nia 2015 r. 
w spra wie za sad usta la nia i roz li cza nia opła ty wod nej w ROD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta -
wie § 134 ust. 2 pkt. 2 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Wpro wa dzić za sa dy usta la nia i roz li cza nia opła -

ty wod nej w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
ko rzy sta ją cych z wo dy do star cza nej przez do -
staw cę ze wnętrz ne go. Opła ty wod nej nie sto su je
się w ro dzin nych ogro dach dział ko wych ko rzy -
sta ją cych z wła snych ujęć.

2. Opła ta wod na ma na ce lu po kry cie kosz tów zwią -
za nych z ubyt ka mi wo dy.

§ 2
1. Opła tę wod ną uchwa la co rocz nie wal ne ze bra nie

na za sa dach okre ślo nych w ni niej szej uchwa le.
2. Opła tę wod ną na le ży przy jąć w od ręb nej uchwa -

le w spra wie opła ty wod nej. 
3. Pro jekt uchwa ły, o któ rym mo wa w ust. 2 z po da -

niem ter mi nu wno sze nia opła ty wod nej przy go -
to wu je i przed kła da na wal nym ze bra niu za rząd
ROD.

§ 3
1. Za rząd ROD pro po nu je wy so kość opła ty wod nej

na da ny rok z uwzględ nie niem w szcze gól no ści
kosz tów wy ni ka ją cych z:

a) ubyt ków wo dy w sie ci (róż ni ca mię dzy wo do -
mie rza mi głów ny mi a su mą wska zań wo do mie -
rzy na po szcze gól nych dział kach),
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b) ubyt ków wo dy z po wo du awa rii sie ci w cią gu
se zo nu,

c) na peł nie nia sie ci wo dą na po cząt ku se zo nu
(wio sna) oraz zrzu tu wo dy na ko niec se zo nu
(je sień).

d) do ko na nia od czy tów wska zań wo do mie rzy na
po szcze gól nych dział kach. 

2. Wy so kość opła ty wod nej usta la na jest na pod sta -
wie da nych z ro ku ubie głe go, z uwzględ nie niem
nad wy żek i nie do bo rów.

3. W przy pad ku wy stą pie nia nad wyż ki nie moż na
jej prze zna czyć na ce le in ne niż ob ni że nie opła ty
wod nej w ko lej nym ro ku oraz na na kła dy na sieć
wod ną ogro do wą.

4. Opła tę wod ną wno szą dział kow cy, któ rych dział -
ki pod łą czo ne są do sie ci ogro do wej.

5. Opła ta wod na sta no wi ilo raz kosz tów, o któ rych
mo wa w § 3 ust. 1 ni niej szej uchwa ły i licz by
dział kow ców pod łą czo nych do sie ci ogro do wej. 

§ 4
1. W uchwa le w spra wie opła ty wod nej nie

uwzględ nia się:
a) kosz tów kon ser wa cji sie ci, bie żą cych na praw 

i usu wa nia awa rii sie ci wo do cią go wej,

b) opła ty za do sta wę wo dy prze zna czo nej na te ren
ogól ny i in fra struk tu rę ogro do wą. 

2. Opła ty, o któ rym mo wa w ust. 1 okre śla się 
w uchwa le wal ne go ze bra nia w spra wie wy so ko -
ści opła ty ogro do wej i ter mi nu jej wno sze nia. 

3. Opła ty, o któ rym mo wa w ust. 1 po kry wa ne są
przez wszyst kich dział kow ców, nie za leż nie od
pod łą cze nia dzia łek do sie ci ogro do wej. 

4. Opła ty za in dy wi du al ne zu ży cie wo dy wy li cza ne
są w opar ciu o od czy ty wo do mie rzy na po szcze -
gól nych dział kach. 

§ 5
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia

2016 r. 
2. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra -

ci moc:
a) uchwa ła nr 109/2012 Pre zy dium Kra jo wej Ra -

dy PZD z dnia 14 ma ja 2012 r. w spra wie za sad
usta la nia i roz li cza nia opła ty wod nej w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych

b) uchwa ła 286/2015 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 5 li sto pa da 2015 r. w spra wie za sad
usta la nia i roz li cza nia opła ty wod nej w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. 

War sza wa, dnia 17 grud nia 2015 r. 

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

Uchwa ła nr 351/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 grud nia 2015 ro ku 
w spra wie Re je stru Człon ków Or ga nów PZD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust. 2 sta tu tu PZD,
po sta na wia co na stę pu je: 

§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla za sa dy pro wa dze nia i funk -

cjo no wa nia Re je stru Człon ków Or ga nów PZD oraz szcze -
gó ło we za sa dy wy da wa nia wy pi sów z te go Re je stru.

§ 2
1. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD, zwa ny da lej

„re je strem”, pro wa dzą:
1) okrę go wy za rząd (je go pre zy dium) – w czę ści do -

ty czą cej człon ków or ga nów PZD w ROD z ob -
sza ru dzia ła nia Okrę gu, 

2) Pre zy dium Kra jo wej Ra dy – w czę ści do ty czą -
cej człon ków or ga nów PZD w okrę gach i jed -
no st ce kra jo wej.

2. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD nie obej mu je
wal nych ze brań (kon fe ren cji de le ga tów) okrę go -
wych zjaz dów de le ga tów i Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów.

§ 3
1. Re jestr pro wa dzi się w for mie pi sem nej lub elek tro -

nicz nej po zwa la ją cej na spo rzą dza nie wy dru ków.
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2. Do re je stru pro wa dzo ne go w for mie pi sem nej da -
ne wpro wa dza się w spo sób czy tel ny, a zmia ny
do ko na ne w re je strze po twier dza się pod pi sem.

§ 4
1. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD za wie ra na stę -

pu ją ce da ne i in for ma cje:
1) da tę do ko na nia wpi su,
2) jed nost kę or ga ni za cyj ną,
3) or gan sa mo rzą du PZD,
4) imię i na zwi sko,
5) funk cję w or ga nie (człon ko stwo w pre zy dium

or ga nu),
6) na zwa ROD, w któ rym po sia da pra wo do

dział ki,
7) nu mer ewi den cyj ny PESEL,
8) ad res ko re spon den cyj ny,
9) nu mer te le fo nu,

10) da tę do ko na nia zmia ny lub wy kre śle nia wpi su.
2. Wpi su do re je stru do ko nu je się pod ko lej nym nu -

me rem.
3. Wpis w re je strze nie mo że być usu wa ny.

§ 5
Da ne z Re je stru Człon ków Or ga nów PZD mo gą być

wy ko rzy sta ne je dy nie do ce lów sta tu to wych PZD.

§ 6
1. Pod sta wę wpi su do re je stru sta no wi do ku ment po -

twier dza ją cy uzy ska nie man da tu człon ka or ga nu.
2. Pod sta wa wy kre śle nia z re je stru sta no wi do ku -

ment po twier dza ją cy utra tę man da tu człon ka or -
ga nu.

§ 7
1. Dla każ dej oso by wpi sa nej do re je stru pro wa dzi

się od dziel ne ak ta re je stro we.
2. Ak ta re je stro we skła da ją się z do ku men tów bę dą -

cych pod sta wą do ko na nia wpi su do re je stru,
zmia ny je go tre ści, wnio sków o wy da nie wy pi su,
we zwań i upo mnień, ko re spon den cji ogól nej oraz
do ku men tów do ty czą cych zmia ny wpi su w re je -

strze lub wy kre śle nia z re je stru.
3. Ak ta re je stro we nie mo gą być udo stęp nia ne oso -

bom trze cim.

§ 8
Pre zes (prze wod ni czą cy) wła ści we go or ga nu PZD zo bo -

wią za ny jest do nie zwłocz ne go po wia da mia nia o wszel kich
zmia nach w skła dzie or ga nu PZD lub da nych do ty czą cych
człon ka or ga nu, o któ rych mo wa w § 2 ust. 1.

§ 9
1. Wy pis z re je stru sta no wi po twier dze nie spra wo -

wa nia man da tu w or ga nie PZD.
2. Wy pis z re je stru wy da wa ny jest na pi sem ny wnio -

sek.
3. Oso by lub or ga ny Związ ku bez po śred nio za in te -

re so wa ne mo gą żą dać wy da nia urzę do wo po -
świad czo nych wy pi sów z re je stru.

4. Wy pi sy, o któ rych mo wa w ust. 1, mo gą być tak -
że wy da wa ne in nym oso bom i or ga nom ma ją cym
w tym in te res praw ny.

5. Od mo wa wy da nia wy pi su z re je stru na stę pu je w
for mie pi sem nej, pod pi sa nej od po wied nio przez
Pre ze sa/Wi ce pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD
lub Pre ze sa/Wi ce pre ze sa PZD.

6. Wzo ry wy pi sów z re je stru sta no wią za łącz ni ki nr
1 i nr 2 do uchwa ły.

§ 10
Nad zór nad pro wa dze niem re je stru w czę ści do ty czą -

cej człon ków or ga nów PZD w ROD spra wu je Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 11
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją ca uchwa ła nr 12/2008 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 24 stycz -
nia 2008 r. w spra wie Re je stru Człon ków Or ga nów PZD. 

§ 12
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 17 grud nia 2015 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, do -
ce nia jąc ro lę In for ma to ra dział kow ca ja ko na rzę dzia ko -
mu ni ka cji z człon ka mi Związ ku po sta na wia:

§ 1
Do star czać In for ma tor dział kow ca do ro dzin nych

ogro dów dział ko wych z prze zna cze niem na ta bli ce ogro -
do we do stęp ne wszyst kim dział kow com we dług na stę -
pu ją cych kry te riów uwzględ nia ją cych licz bę dzia łek w
ogro dach:

1) do 100 dzia łek 1 eg zem plarz
2) od 100 do 200 dzia łek 2 eg zem pla rze
3) od 201 do 500 dzia łek 3 eg zem pla rze
4) od 500 do 1000 dzia łek 4 eg zem pla rze
5) po wy żej 1000 dzia łek 5 eg zem pla rzy
Je śli w ogro dzie wy stę pu je więk sze za po trze bo wa nie

na In for ma tor dział kow ca, ze wzglę du na licz bę te re nów
ROD, okrę go we za rzą dy PZD zo bo wią za ne są zgło sić
ten fakt do Kra jo wej Ra dy PZD. Więk sza, in dy wi du al nie
przy zna na, ilość In for ma to ra dział kow ca zo sta nie
uwzględ nio na przy wy sył ce.

§ 2
Za rzą dy ROD zo bo wią zu je się do wy wie sza nia otrzy -

ma nych In for ma to rów dział kow ca na ta bli cach we -
wnątrz ogro du.

§ 3
Kosz ty wy da nia i dys try bu cji po kry wa Kra jo wa Ra da

PZD ze środ ków sta tu to wych.
§ 4

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Uchwa ła nr 355/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 grud nia 2015 r. 
w spra wie do star cza nia In for ma to ra dział kow ca 

do ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ro ku 2016

SKARBNIK
/-/ Bar ba ra KOROLCZUK 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 17 grud nia 2015 r.

Uchwa ła nr 356/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 grud nia 2015 r. 
w spra wie do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” 
do ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ro ku 2016

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców re ali -
zu jąc § 2 uchwa ły nr 6/III/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z 1
paź dzier ni ka 2015 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad
funk cjo no wa nia Fun du szu Oświa to we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców po sta na wia:

§ 1
1. Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we w ro ku 2016

za opa try wa ne bę dą w mie sięcz nik „dział ko wiec” po -
cząw szy od nu me ru 1/2016.

2. Kosz ty 12 nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec” w
ro ku 2016 oraz kosz ty wy sył ki, po kry wa ne bę dą z Fun -
du szu Oświa to we go Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

§ 2
Ro dzin ne ogro dy dział ko we bę dą otrzy my wa ły mie -

sięcz nik „dział ko wiec” we dług na stę pu ją cych za sad
uwzględ nia ją cych licz bę dzia łek w ogro dach:

1) do 100 dzia łek 1 eg zem plarz,
2) od 100 do 200 dzia łek 2 eg zem pla rze,
3) od 200 do 500 dzia łek 3 eg zem pla rze,
4) od 500 do 1000 dzia łek 4 eg zem pla rze,
5) po wy żej 1000 dzia łek 5 eg zem pla rzy.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

SKARBNIK
/-/ Bar ba ra KOROLCZUK 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 17 grud nia 2015 r.
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Biu le tyn In for ma cyj ny PZD Uchwa łą Nr
8/XXIV/2006 z dnia 23 li sto pa da 2006 r. Kra jo wej Ra -
dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców zo stał uzna ny ofi -
cjal nym pu bli ka to rem Związ ku. Biu le tyn jest pod sta-
wo wym i naj szer szym źró dłem in for ma cji o dzia łal no -
ści Związ ku dla za rzą dów i ko mi sji ROD, a tak że dział -
kow ców. Uzna jąc je go nie zwy kle waż ną funk cję ko mu-
ni ka cyj ną, a tak że ze wzglę du na je go wy so ki po ziom
me ry to rycz ny i za war te w nim tre ści Kra jo wa Ra da Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców po sta na wia:

§ 1
Kon ty nu ować w ro ku 2016 wy da wa nie i do star cza nie

Biu le ty nu In for ma cyj ne go PZD do jed no stek or ga ni za -
cyj nych PZD i człon ków or ga nów PZD.

§ 2
Biu le tyn In for ma cyj ny wy da wa ny przez Kra jo wą Ra -

dę PZD w 2016 r. otrzy my wać bę dą:
1) ro dzin ne ogro dy dział ko we w ilo ści:
a) 1 eg zem plarz dla ROD li czą cych do 500 dzia łek,
b) 2 eg zem pla rze dla ROD li czą cych po wy żej 500

dzia łek,
2) człon ko wie okrę go wych za rzą dów, okrę go wych

ko mi sji re wi zyj nych, 
3) człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD, Kra jo wej Ko -

mi sji Re wi zyj nej,
4) in struk to rzy kra jo wi Spo łecz nej Służ by In struk -

tor skiej.

§ 3
Biu le tyn In for ma cyj ny do star cza ny bę dzie przez Kra -

jo wą Ra dę PZD, z tym że do człon ków władz okrę go -
wych za po śred nic twem okrę go we go za rzą du PZD.

§ 4
Kosz ty wy da nia Biu le ty nu In for ma cyj ne go po kry wa -

ne bę dą ze środ ków prze zna czo nych na dzia łal ność sta -
tu to wą przez:

1) okrę go we za rzą dy PZD za:
a) 4 nu me ry Biu le ty nu dla ro dzin nych ogro dów

dział ko wych,
b) wszyst kie nu me ry Biu le ty nu do star cza ne człon -

kom or ga nów okrę go wych,
2) Kra jo wą Ra dę PZD za:
a) nu me ry Biu le ty nu do star cza ne ro dzin nym ogro -

dom dział ko wym po nad ilość okre ślo ną w pkt 1
ppkt a,

b) wszyst kie nu me ry Biu le ty nu do star cza ne człon -
kom or ga nów kra jo wych,

c) wszyst kie nu me ry Biu le ty nu do star cza ne kra -
jo wym in struk to rom SSL.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i ma za sto -

so wa nie do Biu le ty nów In for ma cyj nych da to wa nych na
2016 r.

Uchwa ła nr 357/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 grud nia 2015 r. 
w spra wie za opa try wa nia jed no stek or ga ni za cyj nych PZD i człon ków or ga nów PZD w Biu le tyn In -

for ma cyj ny w ro ku 2016 oraz fi nan so wa nia kosz tów je go wy da nia

War sza wa, dnia 17 grud nia 2015 r.

Uchwa ła nr 362/2015
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 grud nia 2015 r. 
w spra wie prze ciw dzia ła nia bu dow nic twu po nadnor ma tyw ne mu oraz za miesz ki wa niu 

na te re nie dzia łek w ROD

SKARBNIK
/-/ Bar ba ra KOROLCZUK 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła ją ce na pod sta -
wie zo bo wią za nia za war te go w uchwa le nr 1/IV/2015
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 25 li sto pa da 2015 ro ku w
spra wie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go oraz za -

miesz ki wa nia na te re nie dzia łek w ROD do przy go to wa -
nia, opra co wa nia i wy da nia uchwa ły re gu lu ją cej pro blem
po nadnor ma tyw nych al tan, za miesz ki wa nia na dział kach
i by to wa nia na nich osób bez dom nych, po sta na wia:
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§ 1
W ce lu za po bie ga nia i wy eli mi no wa nia zja wi ska bu dow -
nic twa po nadnor ma tyw ne go na te re nie dzia łek w ROD
zo bo wią zać za rzą dy ROD do po dej mo wa nia dzia łań po -
le ga ją cych na:

1. Sze ro kim in for mo wa niu dział kow ców o obo wią -
zu ją cych prze pi sach praw nych do ty czą cych al tan
ogro do wych oraz kon se kwen cjach ich nie prze -
strze ga nia: na wal nych ze bra niach, po przez wy -
wie sze nie in for ma cji na ta bli cach ogro do wych,
za miesz cza nie na stro nach in ter ne to wych ROD,
pod czas za ła twia nia for mal no ści zwią za nych 
z na by ciem lub prze nie sie niem pra wa do dział ki
w ROD.

2. Wy po sa że niu każ de go no we go dział kow ca w bez -
płat ny re gu la min ROD.

3. Sys te ma tycz nym prze glą dzie za go spo da ro wa nia
dzia łek w ROD. Za rząd ROD po wi nien po wo łać
ko mi sję do ko nu ją cą prze glą du dzia łek. Wy ni ki
prze glą du w for mie pro to ko łu ko mi sja przed sta -
wia na po sie dze niu za rzą du ROD, któ ry po dej -
mu je de cy zje w sto sun ku do dział kow ców na ru -
sza ją cych obo wią zu ją ce prze pi sy praw ne. 

4. Eg ze kwo wa niu od dział kow ców pi sem nych
wnio sków o za mia rze bu do wy, roz bu do wy czy
nad bu do wy al ta ny. 

5. Zo bo wią za niu dział kow ców, wo bec któ rych ist -
nie je po dej rze nie po sia da nia po nadnor ma tyw nej
al ta ny do przed sta wie nia za świad cze nia po twier -
dza ją ce go zgod ność wy bu do wa nej al ta ny dział -
ko wej z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. 

6. Sys te ma tycz nym mo ni to ro wa niu prac na te re nie
ROD zwią za nych z bu do wą, roz bu do wą czy nad -
bu do wą al tan. 

7. Po dej mo wa niu de cy zji o wstrzy ma niu bu do wy,
roz bu do wy czy nad bu do wy al ta ny w ce lu usu nię -
cia nie pra wi dło wo ści w przy pad ku stwier dze nia,
że prze bie ga z na ru sze niem obo wią zu ją cych
prze pi sów.

§ 2
W przy pad ku ist nie nia po nadnor ma tyw nej al ta ny na te -
re nie dział ki za rząd ROD zo bo wią za ny jest do:

1. Bez względ ne go zgło sze nia do nad zo ru bu dow la -
ne go każ dej po nadnor ma tyw nej al ta ny w ROD.
Ten obo wią zek wy ni ka z art. 13 usta wy o ROD.

2. W przy pad ku bra ku dzia łań Po wia to we go In spek -
to ra Nad zo ru Bu dow la ne go za rząd ROD wi nien
zło żyć za ża le nie na je go bez czyn ność do Wo je -
wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go.
Je śli ten nie po dej mie dzia łań – skar gę do Wo je -
wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go na bez czyn -
ność or ga nu.

3. W przy pad ku po twier dze nia przez nad zór bu dow -
la ny na ru sze nia pra wa – za rząd ROD do ko na wy -

po wie dze nia umo wy dzier ża wy dział ko wej na
pod sta wie art. 13 ust. 3 usta wy o ROD. 

4. Po wy ga śnię ciu pra wa do dział ki z dniem upły wu
wy po wie dze nia za rząd ROD wzy wa na pi śmie
(za zwrot nym po twier dze niem od bio ru) by łe go
dział kow ca do wy da nia w okre ślo nym ter mi nie
dział ki wol nej od na ru szeń pra wa.

5. W przy pad ku nie wy da nia dział ki, wy stą pie nie do
są du po wszech ne go z po zwem o wy da nie dział ki
wol nej od na ru szeń pra wa. 

6. Za wia do mie nie wła ści we go urzę du gmi ny, któ ry
wi nien ob cią żyć wła ści cie la al ta ny po dat kiem
wy ni ka ją cym z usta wy z dnia 12 stycz nia 1991
ro ku o po dat kach i opła tach lo kal nych, gdyż zgo-
nie z art. 7 ust. 1 pkt 12 zwal nia się od po dat ku
po ło żo ne na te re nie ROD bu dyn ki nie prze kra cza -
ją ce norm po wierzch ni usta lo nych w prze pi sach
pra wa bu dow la ne go dla al tan.

§ 3
W przy pad ku stwier dze nia za ist nie nia pró by prze nie sie -
nia pra wa do dział ki na któ rej po sa do wio na jest po -
nadnor ma tyw na al ta na, za rząd ROD in for mu je oso bę
skła da ją cą wnio sek o za twier dze nie umo wy prze nie sie -
nia pra wa do dział ki o stwier dzo nej na tej dział ce sa mo -
wo li bu dow la nej oraz nie przy słu gi wa niu wy na gro dze nia
za po nadwy mia ro wą al ta nę (art. 42 ust. 1 usta wy 
o ROD). 

W przy pad ku za ist nie nia ta kie go sta nu fak tycz ne go,
za rząd ROD mo że za twier dzić umo wę prze nie sie nia pra -
wa do dział ki wów czas, je śli oso ba za in te re so wa na zło -
ży oświad cze nie o zo bo wią za niu się do do pro wa dze nia 
po nadnor ma tyw nej al ta ny dział ko wej do roz mia rów
zgod nych z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi praw ny mi w za -
kre ślo nym ter mi nie pod groź bą wy po wie dze nia umo wy.

§ 4
W ce lu prze ciw dzia ła nia za miesz ki wa niu na te re nie dzia -
łek w ROD za rzą dy ROD zo bo wią za ne są do po dej mo -
wa nia na stę pu ją cych dzia łań:

1. Sze ro kie go in for mo wa nia dział kow ców o za ka -
zie za miesz ki wa nia w al ta nach dział ko wych oraz
o sank cjach, ja kie usta wa o ROD i sta tut PZD
prze wi du je w wy ni ku nie prze strze ga nia te go za -
ka zu: na wal nych ze bra niach, po przez wy wie sze -
nie in for ma cji na ta bli cach ogro do wych, za miesz-
cza nie na stro nach in ter ne to wych ROD, pod czas
za ła twia nia for mal no ści zwią za nych z na by ciem
lub prze nie sie niem pra wa do dział ki w ROD.

2. Nie od płat ne wy po sa że nie każ de go dział kow ca 
w re gu la min ROD.

3. Sys te ma tycz ne go prze glą du dzia łek w ogro dzie
w pod ką tem za miesz ki wa nia w al ta nach.

4. W wy pad ku stwier dze nia za miesz ki wa nia w al ta -
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nie dział ko wej oso by po sia da ją cej pra wo do
dział ki, wdro że nie pro ce du ry wy po wie dze nia
umo wy dzier ża wy dział ko wej zgod nie z art. 36
usta wy o ROD.

5. W wy pad ku stwier dze nia za miesz ki wa nia w al ta -
nie dział ko wej oso by bez dom nej – wy stę po wa nie
do stra ży miej skiej, po li cji w ce lu pod ję cia dzia -
łań, któ re za pew nią prze nie sie nie osób prze by wa -
ją cych na dział kach do zor ga ni zo wa nych przez
mia sto/gmi nę ośrod ków po mo cy spo łecz nej.

6. Współ pra ca z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi w ce -
lu po mo cy w pro ble mach miesz ka nio wych osób
za miesz ku ją cych na te re nie dzia łek.

7. Sta ła współ pra ca ze stra żą miej ską, po li cją, ośrod -
ka mi po mo cy spo łecz nej w ce lu udzie le nia po -
mo cy oso bom bez dom nym by tu ją cym w al ta nach
dział ko wych w okre sie je sien no -zi mo wym.

8. Prze ka zy wa nia in for ma cji o by to wa niu w al ta -
nach na te re nie ROD bez dom nych do ośrod ków
po mo cy spo łecz nej lub in nych jed no stek po wo -
ła nych w ce lu prze ciw dzia ła nia bez dom no ści.

§ 5
Za rząd ROD zo bo wią za ny jest do po zba wie nia człon ko -
stwa w PZD tych człon ków zwy czaj nych, któ rzy po sia -
da ją po nadnor ma tyw ne al ta ny, a tak że za miesz -
ku ją cych na te re nie ROD. Ta kie oso by na le ży po zba wić
moż li wo ści uczest ni cze nia w za rzą dza niu ROD, a więc
bra nia udzia łu w wal nym ze bra niu. 

§ 6
Oso by ra żą co na ru sza ją ce pra wo po przez po sia da nie na
dział ce po nadnor ma tyw nej al ta ny lub za miesz ku ją ce na
te re nie ROD ja ko człon ko wie zwy czaj ni PZD nie mo gą
być wy bie ra ne w skład żad ne go or ga nu Związ ku, ani na
żad ną wy bie ral ną funk cję, np. na prze wod ni czą ce go wal -
ne go ze bra nia.

§ 7
Okrę go we za rzą dy zo bo wią za ne są do:

1. In for mo wa nia dział kow ców o obo wią zu ją cych
prze pi sach praw nych do ty czą cych al tan ogro do -
wych oraz za miesz ki wa nia na te re nie ROD oraz
kon se kwen cjach ich nie prze strze ga nia na szko le -
niach dla no wych dział kow ców oraz po przez za -
miesz cza nie in for ma cji na stro nie in ter ne to wej
okrę gu. 

2. In for mo wa nia na po sie dze niach okrę go wych za -
rzą dów, na ra dach z ak ty wem ogro do wym o we -
wnątrz związ ko wych ure gu lo wa niach do ty czą -
cych prze ciw dzia ła niu bu dow nic twu po nadnor -
ma tyw ne mu i za miesz ki wa niu na te re nie ROD.

3. Sta łe go za miesz cza nia na stro nie in ter ne to wej
okrę gu ma te ria łów pu bli cy stycz nych do ty czą -
cych prze ciw dzia ła niu po nadnor ma tyw ne mu bu -
dow nic twu oraz za miesz ki wa niu na te re nie ROD. 

4. Udzie le nia za rzą dom ROD, w któ rych ist nie je
pro blem po nadnor ma tyw nych al tan oraz za miesz -
ki wa nia wszel kiej po mo cy or ga ni za cyj nej i praw -
nej w ce lu wy eg ze kwo wa nia prze strze ga nia pra -
wa w ROD.

5. Ko or dy no wa nia i mo ni to ro wa nia dzia łań za rzą -
dów ROD.

6. Eg ze kwo wa nia od za rzą dów ROD wy ko na nia
nie zbęd nych czyn no ści.

7. Kon tro lo wa nia pod ję tych dzia łań ma ją cych na ce -
lu za po bie ga nie i eli mi no wa nie pro ble mu bu dow -
nic twa po nadnor ma tyw ne go oraz za miesz ki wa nia
w ROD.

§ 8
Okrę go we za rzą dy przej mą od za rzą dów ROD pro wa -
dze nie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go lub są do we go w
każ dej sy tu acji, w któ rej za rząd ROD nie bę dzie mógł
po do łać wy mo gom ta kie go po stę po wa nia. Do ty czy to
rów nież sy tu acji za gro że nia bez pie czeń stwa osób i mie -
nia w pro ce sie eg ze kwo wa nia prze strze ga nia prze pi sów
praw nych do ty czą cych bu dow nic twa po nadnor ma tyw -
ne go oraz za miesz ki wa nia na te re nie ROD.

§ 9
W szcze gól nych przy pad kach za gro że nia bez pie czeń -
stwa osób i mie nia w pro ce sie eg ze kwo wa nia prze strze -
ga nia prze pi sów praw nych do ty czą cych za miesz ki wa nia
i bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go od dział kow ców na
te re nie ROD, okrę go we za rzą dy po win ny prze pro wa -
dzać prze glą dy za go spo da ro wa nia dzia łek pod ką tem
zgod no ści al tan z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, zgła szać
po nadnor ma tyw ne bu dow le do nad zo ru bu dow la ne go, 
a tak że wy po wia dać umo wy dzier ża wy dział ko wej i po -
zba wiać człon ko stwa w PZD.

§ 10
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

War sza wa, dnia 18 grud nia 2015 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

I WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie § 134 ust. 2 pkt. 6 i 7 w zw. z § 109 ust. 2 pkt. 8 Sta -
tu tu PZD, w ce lu okre śle nia try bu wy da wa nia peł -
no moc nictw do re pre zen to wa nia PZD przy czyn no ściach
zwią za nych z po zy ski wa niem i roz li cza niem do fi nan so -
wa nia dzia łań po dej mo wa nych w ROD ze środ ków pu -
blicz nych, po sta na wia:

§ 1 
1. Okre ślić tryb wy da wa nia peł no moc nictw do re -

pre zen to wa nia PZD przy czyn no ściach zwią za -
nych z po zy ski wa niem i roz li cza niem do fi nan -
so wa nia dzia łań po dej mo wa nych w ROD ze środ -
ków pu blicz nych, z: 

a) fun du szy eu ro pej skich w ra mach pro gra mów
unij nych,

b) Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i
Go spo dar ki Wod nej i Wo je wódz kich Fun du szy
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, 

c) Fun du szu Ini cja tyw Oby wa tel skich,
d) Se nior – WIGOR,
e) do ta cji ce lo wych z bu dże tu gmi ny,
f) in nych środ ków pu blicz nych. 
2. Przez czyn no ści, o któ rych mo wa w ust. 1, ro zu -

mie się w szcze gól no ści: 
a) skła da nie wnio sków, 
b) uczest ni cze nie w po stę po wa niach zmie rza ją -

cych do uzy ska nia do fi nan so wa nia,
c) pod pi sy wa nie umów na do fi nan so wa nie, 
d) po dej mo wa nie dzia łań zwią za nych z re ali za cją

za dań, na któ re zo sta ło udzie lo ne do fi nan so wa -
nie, 

e) skła da nie oświad czeń w ra mach roz li cze nia
środ ków po zy ska nych w ra mach do fi nan so wa -
nia. 

§ 2
1. Sku tecz ne do ko na nie w imie niu PZD czyn no ści,

o któ rych mo wa w § 1, na stę pu je w opar ciu o
umo co wa nie wy ni ka ją ce z peł no moc nic twa
udzie la ne go zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w
§ 135 ust. 3 Sta tu tu PZD oraz ni niej szą uchwa łą. 

2. Po sta no wie nia ust. 1 nie sta no wią ogra ni cze nia
do jed no ra zo we go udzie le nia peł no moc nic twa do
do ko na nia czyn no ści na le żą cych do za kre su
czyn no ści okre ślo ne go w § 1, na ogól nych za sa -
dach okre ślo nych w § 135 ust. 3 Sta tu tu PZD.

§ 3
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD jest zo bo -

wią za ne do wy stą pie nia do Pre zy dium KR PZD z
wnio skiem o wy da nie zgod nie z za sa da mi okre -
ślo ny mi w § 135 ust. 3 Sta tu tu PZD peł no moc -
nic twa na do ko ny wa nie czyn no ści, o któ rych
mo wa w § 1, z pra wem udzie le nia dal sze go peł -
no moc nic twa, na rzecz człon ków za rzą du ROD.

2. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 1 po dej mo wa ny
jest w for mie uchwa ły Pre zy dium OZ PZD, w
któ rej wska za ne zo sta ją oso by wcho dzą ce w
skład Pre zy dium OZ PZD, na rzecz któ rych ma
na stą pić udzie le nie peł no moc nic twa.

3. W opar ciu o wnio sek wska za ny w ust. 1, na stę pu -
je wy sta wie nie peł no moc nic twa i prze ka za nie go
do okrę gu PZD w 3 eg zem pla rzach. Z prze ka za -
ne go peł no moc nic twa moż na do ko ny wać od pi sy
w spo sób prze wi dzia ny pra wem.

§ 4
1. Na wnio sek za rzą du ROD, oso by umo co wa ne w

peł no moc nic twie, prze ka za nym do okrę gu PZD
zgod nie z § 3, mo gą udzie lić dal sze go peł no moc -
nic twa (peł no moc nic twa sub sty tu cyj ne go) na
rzecz człon ków te go za rzą du ROD, pod wa run -
kiem wcze śniej sze go po zy tyw ne go za opi nio wa -
nia te go wnio sku przez Pre zy dium OZ PZD w
for mie uchwa ły.

2. Po zy tyw ne za opi nio wa nie wnio sku za rzą du ROD
mo że na stą pić po uprzed nim zba da niu spra wy
przez Pre zy dium OZ PZD.

3. Peł no moc nic two sub sty tu cyj ne okre śla w szcze -
gól no ści: 

a) da ne peł no moc ni ków (co naj mniej dwóch), 
b) za kres umo co wa nia - tj. ja kie go ro dza ju czyn -

no ści do ty czy, źró deł do fi nan so wa nia, o któ re
ubie ga się ROD itp. 

c) wska za nie peł no moc nic twa, o któ rym mo wa w
§ 3, z któ re go wy ni ka umo co wa nie osób udzie -
la ją cych peł no moc nic twa sub sty tu cyj ne go do
je go udzie le nia. 

4. Prze ka zu jąc za rzą do wi ROD peł no moc nic two
sub sty tu cyj ne, okręg PZD za łą cza do nie go od pis
peł no moc nic twa, z któ re go wy ni ka umo co wa nie
osób na nim pod pi sa nych to udzie le nia peł no -
moc nic twa sub sty tu cyj ne go. 

Uchwa ła nr 364/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 grud nia 2015 ro ku 
w spra wie peł no moc nictw dla za rzą dów ROD do wy stę po wa nia o do fi nan so wa nie

z fun du szy eu ro pej skich, kra jo wych i lo kal nych
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5. W przy pad ku po słu że nia się peł no moc nic twem
sub sty tu cyj nym wo bec or ga nów ad mi ni stra cji pu -
blicz nej, obo wią zek uisz cze nia opła ty skar bo wej
spo czy wa na za rzą dzie ROD.

§ 5 
Wzór peł no moc nic twa sub sty tu cyj ne go sta no wi za łącz -
nik do ni niej szej uchwa ły. Je go treść mo że być mo dy fi -
ko wa na w za leż no ści od po trzeb da ne go po stę po -
wa nia o do fi nan so wa nie. 

§ 6
1. Okręg PZD jest zo bo wią za ny pro wa dzić re jestr

peł no moc nictw sub sty tu cyj nych udzie lo nych
zgod nie z § 4, za wie ra ją cy na stę pu ją ce da ne:

a) nr uchwa ły Pre zy dium OZ PZD pod ję tej zgod -
nie z § 4 ust. 1, 

b) da tę udzie le nia peł no moc nic twa, 
c) na zwa ROD i miej sco wość, 
d) za da nie, na ja kie zo sta je udzie lo ne peł no moc -

nic two, 
e) na zwa fun du szu eu ro pej skie go, kra jo we go lub

lo kal ne go, z któ re go ma być udzie lo ne wspar -
cie fi nan so we oraz or gan/jed nost kę, wo bec któ -
rej ma być przed sta wio ne peł no moc nic two

sub sty tu cyj ne,
f) war tość za da nia, w tym środ ki wła sne ROD

oraz wy so kość do fi nan so wa nia, o któ re ubie ga
się ROD. 

g) da tę wy ga śnię cia peł no moc nic twa. 
2. Okręg PZD jest zo bo wią za ny do nad zo ru nad wy 

ko rzy sta niem udzie lo nych peł no moc nictw sub 
sty tu cyj nych przez za rzą dy ROD.

§ 7 
1. Peł no moc nic twa udzie lo ne zgod nie z § 4 wy ga sa -

ją w przy pad kach prze wi dzia nych pra wem, jak
rów nież w przy pad ku wy ga śnię cia man da tu
człon ka okrę go we go za rzą du PZD lub za rzą du
ROD, wsku tek cze go oso ba wska za na w peł no -
moc nic twie utra ci ła ce chy wy ma ga ne wo bec peł -
no moc ni ków zgod nie z § 3 ust. 2 lub § 4 ust. 1. 

2. Wy ga śnię cie peł no moc nic twa, w opar ciu o któ re
wy da ne zo sta ło peł no moc nic two sub sty tu cyj ne,
nie po wo du je wy ga śnię cia peł no moc nic twa sub -
sty tu cyj ne go udzie lo ne go przed dniem wy ga śnię -
cia peł no moc nic twa. 

§ 8
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

War sza wa, dnia 29 grud nia 2015 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

I WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK
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Za łącz nik do uchwa ły nr 364/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 29 grud nia 2015 r. 
w spra wie peł no moc nictw dla za rzą dów ROD do wy stę po wa nia o do fi nan so wa nie 

z fun du szy eu ro pej skich, kra jo wych i lo kal nych

PEŁNOMOCNICTWO SUBSTYTUCYJNE 

Dzia ła jąc na pod sta wie art. 106 Ko dek su cy wil ne go, uchwa ły nr 364/2015 z dnia 29 grud nia 2015 r. w spra wie peł -
no moc nictw dla za rzą dów ROD do wy stę po wa nia o do fi nan so wa nie z fun du szy eu ro pej skich, kra jo wych i lo kal nych
udzie la my peł no moc nic twa sub sty tu cyj ne go:

.......................................................................-Pre ze so wi Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 

.......................................................................................................................................................................

sy no wi ............................................. i ......................................., zam. w  ....................................................

PE SE L1 .........................................................................................................................................................

...............................................................- Wi ce pre ze so wi Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 

......................................................................................................................................................................

sy no wi ............................................. i ......................................., zam. w  ....................................................

PE SE L1 .........................................................................................................................................................

obu łącz nie do:
wy stą pie nia w imie niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców o do fi nan so wa nie z Fun du szu Eu ro pej skie go w ra mach

pro gra mu unij ne go/ Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej/ Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej/ Fun du szu Ini cja tyw Oby wa tel skich/ Se nior -WIGOR/ do ta cji ce lo wej 
z bu dże tu gmi ny/ in nych środ ków pu blicz ny ch2 na na stę pu ją ce za da nie:

............................................................................................................................................................................

Wy so kość do fi nan so wa nia, o któ re ubie ga się ROD wy no si .............................................................................

Ni niej sze peł no moc nic two upo waż nia w/w w szcze gól no ści do skła da nia w imie niu Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców oświad czeń wo li w za kre sie zło że nia wnio sku, uczest ni cze nia w po stę po wa niu zmie rza ją cym do uzy ska nia do -
fi nan so wa nia, pod pi sa nia umo wy na do fi nan so wa nie oraz po dej mo wa nia dzia łań zwią za nych z re ali za cją za da nia, na
któ re zo sta ło udzie lo ne do fi nan so wa nie oraz je go roz li cze niem.

Moż li wość usta no wie nia dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców dal sze go peł no moc ni ka wy ni ka z tre ści peł no moc -
nic twa z dnia .............................................. l.p ......................................... 

Miej sco wość, dnia ................................................................

WICEPREZES
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD

..................................................................... 

1 podać dane identyfikujące osobę, w zależności od wymogów
2 niepotrzebne skreślić + doprecyzować nazwę

PREZES
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD 

.....................................................................



17

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 6 sta tu -
tu PZD oraz art. 33 ust. 1 usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989
ro ku – Pra wo o sto wa rzy sze nia w związ ku z art. 45 ust.
2 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, po sta na wia co na stę pu je: 

§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla za sa dy i tryb wy ko rzy sty -

wa nia (udo stęp nia nia) ma jąt ku Związ ku w ce lu czer pa -
nia do cho dów przez ro dzin ne ogro dy dział ko we, a tak że
spo sób prze zna cze nia tych do cho dów oraz od po wie -
dzial ność za na ru sze nie tych za sad. 

§ 2
Uży te w ni niej szej uchwa le okre śle nia ozna cza ją:

1) ro dzin ny ogród dział ko wy – pod sta wo wa jed nost -
ka or ga ni za cyj na Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców czer pią ca do cho dy z ma jąt ku Związ ku;

2) ma ją tek Związ ku – wszel kie ru cho mo ści, nie ru -
cho mo ści oraz pra wa ma jąt ko we Pol skie go
Związ ku Dział kow ców po zo sta ją ce do dys po zy -
cji i za rzą dza ne przez ro dzin ne ogro dy dział ko -
we zgod nie z prze pi sa mi związ ko wy mi;

3) dzia łal ność go spo dar cza - po dej mo wa nie dzia łań
zmie rza ją cych do wy ko rzy sta nia (udo stęp nia nia)
ma jąt ku Związ ku w spo sób cią gły (po wta rzal ny,
dłu go trwa ły) dla ce lów za rob ko wych;

4) czer pa nie do cho dów z ma jąt ku Związ ku – ubocz -
na dzia łal ność pro wa dzo na przez ro dzin ny ogród
dział ko wy po le ga ją ca na oka zjo nal nym wy ko rzy -
sta niu (udo stęp nia niu) ma jąt ku Związ ku w ce lu
po bie ra nia po żyt ków fi nan so wych słu żą cych pro -
wa dzo nej dzia łal no ści sta tu to wej; 

5) prze pi sy związ ko we – sta tut PZD, re gu la min
ROD i in ne po sta no wie nia uchwał or ga nów kra -
jo wych.

§ 3
Ro dzin ne ogro dy dział ko we mo gą czer pać i wy ko rzy -

sty wać do cho dy z ma jąt ku Związ ku wy łącz nie na za sa -
dach okre ślo nych w ni niej szej uchwa le. 

§ 4
1. Ro dzin ne ogro dy dział ko we nie mo gą pro wa dzić

dzia łal no ści go spo dar czej, a w szcze gól no ści wy -
ko rzy stu jąc w tym ce lu ma ją tek Związ ku.

2. Ro dzin ne ogro dy dział ko we mo gą czer pać do cho -
dy z ma jąt ku Związ ku, o ile do cho dy te nie po -

cho dzą z pro wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej.

§ 5
1. Dzia ła nia po dej mo wa ne w ra mach czer pa nia do -

cho dów z ma jąt ku Związ ku po win ny mieć cha -
rak ter ubocz ny oraz mu szą być pod po rząd ko wa ne
i wspie rać dzia łal ność sta tu to wą PZD. W szcze -
gól no ści dzia ła nia te nie mo gą być sprzecz ne lub
za kłó cać pod sta wo wej dzia łal no ści sta tu to wej
pro wa dzo nej przez ro dzin ne ogro dy dział ko we.

2. Nie do pusz czal ne jest wy ko rzy sty wa nie (udo stęp -
nia nie) ma jąt ku Związ ku na ce le nie zgod ne z
dzia łal no ścią sta tu to wą PZD lub cha rak te rem i
funk cją ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

3. Z za strze że niem ust. 1 i 2, do czer pa nia do cho -
dów z ma jąt ku Związ ku mo gą być wy ko rzy sta ne
(udo stęp nia ne) czę ści bu dyn ków, bu dow li, ogro -
dzeń lub te re nów ogól nych ROD. Nie do pusz czal -
ne jest wy ko rzy sty wa nie w tym ce lu dzia łek w
ROD. 

§ 6
1. Wy ko rzy sta nie (udo stęp nie nie) ma jąt ku PZD w

ce lu czer pa nia do cho dów na stę pu je na pod sta wie
umo wy.

2. Za rząd ROD mo że za wrzeć umo wę, o któ rej mo -
wa w ust. 1, o ile uzy ska uprzed nią zgo dę pre zy -
dium okrę go we go za rzą du pod ry go rem
nie waż no ści. W ta kim przy pad ku umo wę za wie -
ra pre zes za rzą du ROD (pierw szy wi ce pre zes)
łącz nie z in nym człon kiem za rzą du ROD.

3. Zgo da, o któ rej mo wa w ust. 2, na stę pu je w dro -
dze uchwa ły i sta no wi za twier dze nie umo wy
przed ło żo nej przez za rząd ROD.

4. Przed za twier dze niem umo wy, o któ rej mo wa w
ust. 1, pre zy dium okrę go we go za rzą du do ko nu je
jej oce ny w za kre sie za bez pie cze nia in te re su
praw ne go PZD, a w szcze gól no ści oce nie pod le -
ga pro po no wa ny czynsz, któ re go wy so kość po -
wi nien za pew niać od po wied ni do chód i
umoż li wiać po kry cie uza sad nio nych kosz tów ko -
niecz nych do pra wi dło wej re ali za cji umo wy.

5. Za war cie umo wy, o któ rej mo wa w ust. 1, bez
uprzed niej zgo dy pre zy dium okrę go we go za rzą -
du nie mo że wy wo ły wać skut ków praw nych lub
fi nan so wych dla PZD. W ta kim przy pad ku peł na
od po wie dzial ność, w tym ma jąt ko wa, spo czy wa
na każ dej oso bie dzia ła ją cej w imie niu PZD bez
umo co wa nia. 

Uchwa ła nr 382/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 grud nia 2015 ro ku 
w spra wie czer pa nia i wy ko rzy sta nia do cho dów z ma jąt ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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§ 7
1. Do cho dy z wy ko rzy sta nia (udo stęp nie nia) ma jąt -

ku PZD za si la ją Fun dusz Roz wo ju bę dą cy w dys -
po zy cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go.
Do cho dy te prze zna cza się na fi nan so wa nie re -
mon tów, mo der ni za cji i bu do wy in fra struk tu ry
ogro do wej.

2. Ro dzin ne ogro dy dział ko we pro wa dzą ewi den cję
wpły wów i wy dat ków z ty tu łu dzia łań po dej mo -
wa nych w ra mach czer pa nia do cho dów z ma jąt -
ku Związ ku i do ko nu ją ich roz li cze nia w przed-
kła da nym spra woz da niu fi nan so wym.

§ 8
1. Bez po śred ni nad zór w za kre sie sto so wa nia ni niej -

szej uchwa ły spra wu je wła ści we pre zy dium okrę -
go we go za rzą du. 

2. W sy tu acjach za gra ża ją cym in te re som PZD, pre -
zy dium okrę go we go za rzą du mo że pod jąć
uchwa łę o roz wią za niu al bo wy po wie dze niu
umo wy w przed mio cie wy ko rzy sta nia (udo stęp -
nie nia) ma jąt ku PZD. 

3. Wy ko na nie uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 2, na -
stę pu je po przez zło że nie od po wied nie go oświad -
cze nia przez dwóch umo co wa nych człon ków
okrę go we go za rzą du we dług za sad okre ślo nych
w § 111 ust. 3 sta tu tu PZD. 

§ 9
1. Na ru sze nie ni niej szej uchwa ły sta no wi pod sta wę

do od wo ła nia ze skła du or ga nu PZD lub po zba -
wie nia człon ko stwa PZD zgod nie ze sta tu tem.

2. Oso ba na ru sza ją ca ni niej szą uchwa łę od po wia da
oso bi ście ca łym swo im ma jąt kiem za wszel kie
szko dy wy rzą dzo ne PZD na sku tek do ko na ne go
na ru sze nia. Je że li kil ka osób po no si od po wie -
dzial ność za ta ką szko dę, ich od po wie dzial ność
jest so li dar na.

3. Na ru sze nie ni niej szej uchwa ły mo że sta no wić
pod sta wę do po nie sie nia od po wie dzial no ści wy -
ni ka ją cej z prze pi sów po wszech nie obo wią zu ją -
cych, w tym od po wi e dzial no ści po dat ko wej i
od po wie dzial no ści kar no -skar bo wej.

§ 10
W za kre sie nie ure gu lo wa nym ni niej szą uchwa łą na -

le ży sto so wać wła ści we prze pi sy związ ko we oraz prze -
pi sy pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go, a w szcze -
gól no ści usta wę z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, usta wę z dnia 7 kwiet nia
1989 ro ku – Pra wo o sto wa rzy sze niach oraz sto sow ne
prze pi sy pra wa po dat ko we go. 

§ 11
1. Pre zy dia okrę go wych za rzą dów opra cu ją i wpro -

wa dzą, w dro dze uchwa ły, pro ce du ry za pew nia ją -
ce spraw ną re ali za cję ni niej szej uchwa ły oraz
efek tyw ny nad zór nad wy ko rzy sta niem (udo stęp -
nia niem) ma jąt ku PZD. W ra mach tych pro ce dur
pre zy dia okrę go wych za rzą dów mo gą wpro wa -
dzić od po wied nie wzo ry do ku men tów, a w szcze -
gól no ści wzór umo wy, o któ rej mo wa w § 6 ust. 1
uchwa ły.

2. Pre zy dia okrę go wych za rzą dów nie zwłocz nie
prze ka żą uchwa ły, o któ rych mo wa w ust. 1, do
Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 12
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją cą uchwa ła nr 52/2001 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy Pol skie go Związ ku dział kow ców z dnia 6 czerw ca
2001 ro ku w spra wie prze zna cze nia środ ków uzy ska -
nych z wy ko rzy sta nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku i bę -
dą ce go w je go wła da niu.

§ 13
W ter mi nie 3 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie ni niej -

szej uchwa ły, ro dzin ne ogro dy dział ko we czer pią ce do -
cho dy z wy ko rzy sta nia (udo stęp nie nia) ma jąt ku PZD
do sto su ją swo ją dzia łal ność w tym za kre sie do wy mo -
gów wy ni ka ją cych z ni niej szej uchwa ły.

§ 14
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia

2016 ro ku.

War sza wa, dnia 29 grud nia 2015 r.

PREZES
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PZD po twier dza ją, że wszech stron ny roz wój ro dzin nych
ogro dów dział ko wych jest za da niem prio ry te to wym. Te -
mu słu ży funk cjo nu ją cy w PZD pro gram „ Uno wo cze -
śnia nie In fra struk tu ry Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych - ROD XXI wie ku”. Pro gram za kła da uno wo -
cze śnia nie in fra struk tu ry ROD po przez bu do wę no wej
in fra struk tu ry, re mont i mo der ni za cję już ist nie ją cej oraz
do sto so wa nie jej do po trzeb zwią za nych z ochro ną śro -
do wi ska, bez pie czeń stwem, edu ka cją spo łe czeń stwa
oraz kon cep cją „ otwar tych ogro dów”. Po trze by w tym
za kre sie są du że, gdyż oko ło 70 % ROD funk cjo nu ją -
cych w PZD to ogro dy li czą ce po nad 30 lat, a więc je śli
by ła tam wy bu do wa na pod sta wo wa in fra struk tu ra tech -
nicz na, to po dzie siąt kach lat eks plo ata cji ule gła ona de -
ka pi ta li za cji i wy ma ga obec nie re mon tu lub mo der-
ni za cji. Re ali za cja tych po trzeb do tych czas w głów nej
mie rze od by wa się przy par ty cy pa cji dział kow ców 
i wspar ciu fi nan so wym PZD. Pie nią dze, ja kie do tych -
czas uda ło się po zy skać na in we sty cje z ze wnątrz nie
prze kra cza ją 1 % wszyst kich środ ków ja kie prze zna cza -
ne są na in we sty cje. Obec ne unor mo wa nia praw ne za -
war te w usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD, da ją
pod sta wy praw ne gmi nom do udzie le nia do ta cji prze zna -
czo nej na roz wój ROD, a w szcze gól no ści na bu do wę
lub mo der ni za cję in fra struk tu ry ogro do wej, o ile wpły nie
to na po pra wę wa run ków do ko rzy sta nia z ROD przez
dział kow ców lub zwięk szy do stęp ność spo łecz no ści lo -
kal nej do ROD. Za tem war to po trze ba mi ogro dów za in -
te re so wać tak że wło da rzy gmin.

PZD udzie la do ta cji dla ROD ze środ ków zgro ma dzo -
nych na wy dzie lo nym fun du szu ce lo wym  - Fun du szu
Roz wo ju, któ re go środ ki mo gą i są prze zna cza ne na roz -
wój ROD w tym do fi nan so wa nie in we sty cji i re mon tów
w ROD. Okrę gi ma ją przy ję te wła sne kry te ria i za sa dy
udzie la nia do ta cji dla ROD. Za rów no in we sty cje i re -
mon ty w ROD, jak i udzie la ne do ta cje po zo sta ją pod
szcze gól nym nad zo rem Związ ku. Co praw da, de cy zje 
o pod ję ciu i re ali za cji za da nia in we sty cyj no -re mon to we -
go na le żą do wal ne go ze bra nia ROD, a pro wa dze niem
in we sty cji zaj mu je się Za rząd ROD, to rów nież Zwią zek
po sia da od po wied nie służ by in we sty cyj ne, któ re udzie -
lą fa cho wej po mo cy i czu wa ją nad wła ści wym wy dat ko -
wa niem do ta cji. Te raz, przed zbli ża ją cym się okre sem
wal nych ze brań, jest czas aby za rzą dy ROD okre śli ły ja -
kie za da nia wy ma ga ją naj pil niej szej re ali za cji, przy go to -
wa ły wnio sek na wal ne ze bra nie a po przy ję ciu za da nia

Pol ski Zwią zek Dział kow ców na re ali za cję za dań in -
we sty cyj no -re mon to wych, co ro ku udzie la wspar cia dla
ROD w for mie do ta cji. W 2015 r. prze ka zał na rzecz
540 ro dzin nych ogro dów dział ko wych środ ki fi nan -
so we w for mie do ta cji w wy so ko ści po nad 3 mi lio ny
600 tys. zło tych. Środ ki prze zna cza ne są dla ROD, któ -
re po dej mu ją się re ali za cji za dań zwią za nych z bu do wą
no wej lub mo der ni za cją ist nie ją cej ogól no ogro do wej in -
fra struk tu ry. Mó wiąc o ogól no ogro do wej in fra struk tu -
rze, zgod nie z de fi ni cją wy ni ka ją ca z usta wy z dnia 
13 grud nia 2013 r. o ROD na le ży mieć na my śli in fra -
struk tu rę i urzą dze nia, któ re znaj du ją się na te re nie ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go i są prze zna czo ne do
wspól ne go uży wa nia przez oso by ko rzy sta ją ce z dzia łek
oraz słu żą cą do za pew nie nia pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go. In we sto wa nie 
w szcze gól no ści w ogro dze nia ogro dów, ale je i dro gi
ogro do we, pla ce za baw, hy dro for nie, sie ci wo do cią go -
we i ener ge tycz ne, par kin gi, mo ni to ring, świe tli ce itp.
jest w peł ni uza sad nio ne, gdyż speł nia ocze ki wa nia
dział kow ców. Przed kła da się to na po pra wę wa run ków
użyt ko wa nia dział ki w ta kim ogro dzie, jak rów nież na
po pra wę wi ze run ku ROD oraz wi ze run ku PZD ja ko ca -
ło ści or ga ni za cji. 

Za rząd ROD naj le piej zna po trze by ogro du i ocze ki -
wa nia dział kow ców, po tra fi oce nić rze czy wi ste po trze by
w tym za kre sie, a dą żąc do wy po sa że nia ROD w nie -
zbęd ną in fra struk tu rę ogro do wą w ce lu za pew nie nia
opty mal nych wa run ków do ko rzy sta nia z dzia łek i funk -
cjo no wa nia ROD, wy peł nia unor mo wa nia wy ni ka ją ce 
z re gu la mi nu ROD (§ 31 ust. 2). Oczy wi ście aby roz po -
cząć re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -
go mu si zgod nie z § 64 pkt 8 sta tu tu PZD uzy skać zgo dę
wal ne go ze bra nia w for mie od dziel nej uchwa ły dla każ -
de go za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go. Za rząd
ROD przy go to wu jąc na wal ne ze bra nie wnio sek wska zu -
je w nim mię dzy in ny mi prze wi dy wa ny koszt prac, po -
twier dzo ny wstęp nym kosz to ry sem ro bót, ter min re ali -
za cji za da nia oraz źró dła fi nan so wa nia w tym ewen tu al -
ne spo dzie wa ne do ta cje od or ga nów wyż szych PZD lub
sa mo rzą du te ry to rial ne go. Moż li wość uzy ska nia wspar -
cia fi nan so we go przy re ali za cji tych za dań ma ogrom ne
zna cze nie przy po dej mo wa niu de cy zji oraz przy pro wa -
dze niu in we sty cji czy re mon tów w ROD. Mo bi li zu je to
tak że sa mych dział kow ców, któ rzy wie dzą, że mo gą li -
czyć na wspar cie Związ ku. Do tych cza so we dzia ła nia

II. KOMUNIKATY KR PZD

1. Komunikat KR PZD w sprawie udzielonych ROD dotacji
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do re ali za cji mia ły świa do mość, że mo gą się zwró cić do
wła ści we go Okrę gu PZD o fa cho wą po moc i wspar cie
fi nan so we w for mie do ta cji. Świad czą o tym prze ka za -
ne dla ROD w la tach 2012-2015 środ ki w for mie do -
ta cji obej mu ją ce bli sko 3800 ROD na łącz na kwo tę
po nad 39 mi lio nów 500 tys. zło tych. Pa mię taj my, że

dział kow cy ocze ku ją, aby wi ze ru nek ich ogro du się
zmie niał, aby po pra wia ły się stan dar dy funk cjo no wa nia
ogro dów w za kre sie no wej lub zmo der ni zo wa nej in fra -
struk tu ry tech nicz nej. Kre owa nie po li ty ki in we sty cyj nej
ma na ce lu roz wój ROD i na le ży do prio ry te to wych za -
dań wszyst kich struk tur PZD.

KR PZD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD ob ra du ją ce w dniu 
29 grud nia 2015 ro ku, przy ję ło ko lej ne roz wią za nie sys -
te mo we, któ re ma na ce lu uspraw nie nie dzia łań struk tur
PZD w za kre sie po zy ski wa nia środ ków fi nan so wych 
z fun du szy eu ro pej skich, kra jo wych i lo kal nych. Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD w uchwa le nr 364/2015 z dnia
29 grud nia br., okre śli ło tryb wy da wa nia peł no moc nictw
do re pre zen to wa nia PZD przy czyn no ściach zwią za nych
z po zy ski wa niem i roz li cza niem za dań re ali zo wa nych w
ROD przy udzia le środ ków pu blicz nych po zy ski wa nych
mię dzy in ny mi z: fun du szy eu ro pej skich w ra mach pro -
gra mów unij nych, Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej i Wo je wódz kich Fun -
du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, Fun -
du szu Ini cja tyw Oby wa tel skich, Se nior –WIGOR i in -
nych środ ków pu blicz nych.

Aby za rzą dy ROD w imie niu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców sku tecz nie mo gły do ko ny wać czyn no ści
w ra mach po zy ski wa nia tych środ ków i do ko ny wać póź -
niej sze go ich roz li cze nia, ko niecz ne jest po sia da nie peł -
no moc nic twa wy da ne go przez oso by do te go umo co -
wa ne, zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w § 135 ust. 3
Sta tu tu PZD oraz na za sa dach wy ni ka ją cych z wy żej
przy wo ła nej uchwa ły. Bio rąc pod uwa gę czę sto krót ki
czas od mo men tu ogło sze nia kon kur su do zło że nia wnio -
sku przy ubie ga niu się o środ ki pu blicz ne, Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy na wnio sek Pre zy dium OZ PZD udzie li

sta łych peł no moc nictw na rzecz wska za nych przez ten
or gan osób z pra wem udzie la nia dal sze go peł no moc nic -
twa (tzw. peł no moc nic two sub sty tu cyj ne) na rzecz człon -
ków za rzą du PZD. Przy ję cie ta kie go roz wią za nia
znacz nie skró ci czas na otrzy ma nie ta kie go peł no moc -
nic twa tym bar dziej, że to wła śnie na po zio mie Pre zy -
dium OZ PZD do ko ny wa ne jest zba da nie spra wy i za o-
pi nio wa nie wnio sku. Je dy nie po zy tyw nie za opi nio wa ny
wnio sek przez Pre zy dium OZ PZD upo waż nia do wy da -
nia peł no moc nic twa na rzecz człon ków za rzą du ROD.
Ca ły ten pro ces jest bar dzo waż ny, gdyż wią że się z przy -
ję ciem od po wie dzial no ści za uzy ska ne środ ki pu blicz ne,
ich ce lo we wy ko rzy sta nie oraz póź niej sze rze tel ne roz -
li cze nie. Za tem bez ści słej współ pra cy i nad zo ru ze stro -
ny fa cho wych służb Okrę gu nie mo że być mo wy.

Okręg PZD jest zo bo wią za ny do nad zo ru nad wy ko -
rzy sta niem udzie lo nych peł no moc nictw sub sty tu cyj nych
przez za rzą dy ROD oraz wi nien udzie lić za rzą dom ROD
wszech stron nej po mo cy, ko rzy sta jąc z wła snych służb
in we sty cyj nych oraz pra cow ni ków przy go to wa nych do
me ry to rycz nej ob słu gi pro gra mów unij nych, aby spro -
stać wy ma ga niom okre ślo nym w kon kur sach.

Po wyż sze dzia ła nia ko re spon du ją z do tych czas przy ję -
ty mi w PZD roz wią za nia mi w spra wie po zy ski wa nia
środ ków pu blicz nych, któ re za miesz czo ne są na stro nie
in ter ne to wej PZD w za kład ce: Pra wo/Uchwa ły/Po zy ski -
wa nie Środ ków z UE i WFOŚIGW.

KR PZD

2. Komunikat KR PZD w sprawie udzielania pełnomocnictw dla zarzàdów
ROD do wyst´powania o dofinansowywanie z funduszy europejskich,
krajowych i lokalnych
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Po niż szy ma te riał do ty czą cy bu dow nic twa po nadnor -
ma tyw ne go i za miesz ki wa nia na dział kach zo stał opra -
co wa ny na pod sta wie da nych na de sła nych przez Okrę gi.

Te mat bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz -
ki wa nia na dział kach był wie lo krot nie przed mio tem ba -
da nia oraz wy da wa nia uchwał Kra jo wej Ra dy i
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy. Pro blem na dal jest po waż ny,
dla te go po raz ko lej ny sta je się przed mio tem ana li zy. 

Z na de sła nych przez Okrę go we Za rzą dy in for ma cji
wy ni ka, że da je się za uwa żyć za ha mo wa nie bu dow nic -
twa po nadnor ma tyw ne go na dział kach. Łącz nie 580
ogro dów w ca łym kra ju bo ry ka się z pro ble mem po -
nadnor ma tyw nych al tan, w któ rych wy bu do wa no 8984
bu dyn ki o nie do zwo lo nej po wierzch ni, co sta no wi
1,02% wszyst kich al tan. Naj wię cej po nadnor ma tyw nych
al tan wy bu do wa no na te re nie Okrę gu w Byd gosz czy
(2109), Po zna niu (1952), Gdań sku (1351), w Okrę gu
Ślą skim (919), Ma zo wiec kim (640), w Okrę gu w Szcze -
ci nie (488) i Okrę gu To ruń sko -Wło cław skim (400).
Czte ry Okrę gi (w El blą gu, Lu bli nie, Słup sku i Okręg
Pod kar pac ki) stwier dzi ły, że nie wy stę pu je u nich pro -
blem po nadnor ma tyw nych al tan ani za miesz ki wa nia na
dział kach. Po nadnor ma tyw ne bu dyn ki na te re nie miast
naj licz niej wy stę pu ją w Okrę gu w Gdań sku, na to miast
po za mia stem w Okrę gu w Byd gosz czy.

Zda niem Okrę gów więk szość po nadnor ma tyw nych al -
tan po wsta ła w la tach 80 i 90-tych. W prze cią gu ostat -
nich dwóch lat stwier dzo no wy bu do wa nie je dy nie 124
po nadnor ma tyw nych al tan, naj wię cej w Okrę gu w Gdań -
sku (52) i Po zna niu (44). Po zmia nie Pra wa Bu dow la ne -
go za le ga li zo wa ne zo sta ły w mia stach bu dyn ki wcze ś-
niej za li cza ne do po nadnor ma tyw nych, tj. o po wierzch -
ni od 25 m² do 35 m². W opi nii prze wa ża ją cej czę ści
dział kow ców obec nie do pusz czal na po wierzch nia za bu -
do wy jest wy star cza ją ca i zde cy do wa na więk szość no -
wych al tan ma do pusz czal ne wy mia ry. Głów nym pro b-
le mem w nie któ rych przy pad kach jest nie wiel kie prze -
kro cze nie do zwo lo nej po wierzch ni. Z na de sła nych przez
Okrę gi in for ma cji wy wnio sko wać moż na, że na zmniej -
sze nie licz by po nadnor ma tyw nych al tan naj więk szy
wpływ mia ła zmia na Pra wa Bu dow la ne go, kon se kwen -
cje wy ni ka ją ce z za pi sów usta wy, obo wią zek zgła sza nia
przez za rząd ROD prze kro cze nia wiel ko ści al ta ny do
Nad zo ru Bu dow la ne go i brak od szko do wa nia w przy -

pad ku li kwi da cji ROD. 
Gdy dział ko wiec wy bu do wał, roz bu do wał lub nad bu -

do wał al ta nę o wy mia rach prze kra cza ją cych do pusz czal -
ne nor my, za rząd ogro du ma obo wią zek za wia do mić
Nad zór Bu dow la ny. Z prze pro wa dzo nej ana li zy wy ni ka,
że do Nad zo ru Bu dow la ne go zgło szo no łącz nie 1856 al -
tan, co sta no wi 21% wszyst kich po nadnor ma tyw nych al -
tan. Naj wię cej zgło sił Okręg w Gdań sku (873, co
sta no wi 65%), Szcze ci nie (383, co sta no wi 78%), Po zna -
niu (200, co sta no wi 10%), Ma ło pol ski (140, co sta no wi
80%) i To ruń sko -Wło cław ski (103, co sta no wi 26%), 
w Byd gosz czy (57, co sta no wi 2,7%), Ka li szu (37, co
sta no wi 57%) i Ma zo wiec ki (28, co sta no wi 4,4%). Żad -
nej in ter wen cji nie zgło sił Okręg Pod la ski, War miń sko -
-Ma zur ski i we Wro cła wiu. 

W oce nie OZ po stę po wa nie Nad zo ru Bu dow la ne go
jest po wol ne. Do tych cza so we do świad cze nia wy ni ka ją -
ce ze współ pra cy z Nad zo rem Bu dow la nym nie są za do -
wa la ją ce. Zgło sze nia pro ble mów po nadnor ma tyw nej
za bu do wy, któ re by ły kie ro wa ne do In spek to rów Nad -
zo ru Bu dow la ne go, nie wy wie ra ły po żą da ne go re zul ta tu.
Więk szość in spek to rów nie chęt nie po dej mu je po stę po -
wa nie ad mi ni stra cyj ne wo bec ogro dów dział ko wych.
Spo śród tych po stę po wań, któ re zo sta ły już pod ję te, wie -
le wciąż trwa z uwa gi na ko lej ne od wo ła nia do wyż szych
in stan cji oraz są dów. Po stę po wa nia, któ re zo sta ły sku -
tecz nie prze pro wa dzo ne i za koń czy ły się roz biór ką al tan
sta no wią mniej szość. Wła ści cie le po nadnor ma tyw nych
al tan po zo sta ją więc bez kar ni. 

Je że li or gan ad mi ni stra cji stwier dzi na ru sze nie pra wa
w tym za kre sie, sta no wi to pod sta wę do wy po wie dze nia
umo wy. Naj wię cej umów dzier ża wy dział ko wej wy po -
wie dzia no w Okrę gu w Po zna niu (18), Go rzo wie Wlkp.
(15), Byd gosz czy (12) i Le gni cy (11). 

Bar dzo nie po ko ją cym zja wi skiem, na si la ją cym się w
ostat nich la tach, szcze gól nie w du żych mia stach i na ich
obrze żach, jest sta łe za miesz ki wa nie, nie kie dy ca łych ro -
dzin w al ta nach dział ko wych. Mi mo, że zmniej szy ła się
licz ba po nadnor ma tyw nych al tan, to nie ste ty od no to wu -
je się wzrost ilo ści osób za miesz ku ją cych na dział kach w
ROD. Za miesz ki wa nie wy stę pu je w 591 ogro dach dział -
ko wych. Czte ry Okrę gi nie wy ka zu ją pro ble mu za miesz -
ki wa nia na dział kach (w El blą gu, Lu bli nie, Słup sku i
Pod kar pac kim). Łącz nie za miesz ka łe są 6392 dział ki, w

III. INFORMACJA NA TEMAT BUDOWNICTWA
PONADNORMATYWNEGO I ZAMIESZKIWANIA NA
DZIAŁKACH W ROD
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któ rych za miesz ku je po nad 12440 osób. Naj wię cej za -
miesz ka łych dzia łek jest w Okrę gu w Po zna niu (1705),
Gdań sku (1566), Szcze ci nie (1205), To ruń sko -Wło cław -
skim (661), w Byd gosz czy (550) i Ma zo wiec kim (256).
W tych okrę gach rów nież za miesz ku je naj wię cej osób
na dział kach. Naj wię cej osób miesz ka w Okrę gu w Po -
zna niu (3680), Gdań sku (3132), Szcze ci nie (2080), To -
ruń sko -Wło cław skim (1269), Byd gosz czy (1450) i
Ma zo wiec kim (414). Zde cy do wa na więk szość za miesz -
ku je dział ki po ło żo ne na te re nie miast, tyl ko w 4 okrę -
gach dział ki po za mia stem są za miesz ki wa ne na du żą
ska lę, w Okrę gu w Po zna niu (398), Ma zo wiec kim (144),
w Byd gosz czy (99) i War miń sko -Ma zur skim (70).

Oce nia jąc pro blem za miesz ki wa nia na dział kach w
ROD na le ży stwier dzić, że zja wi sko to do ty czy gów nie
miast, na to miast w ogro dach pod miej skich są to rzad sze
przy pad ki. 

Za miesz ki wa nie na dział kach ge ne ru je dla za rzą dów
ROD do dat ko we kło po ty i róż ne go ro dza ju za gro że nia.
Za po bie ga nie te mu zja wi sku jest trud ne. Za rzą dy ROD
po dej mu ją róż ne dzia ła nia, jed nak w wal ce z za miesz ki -
wa niem trud no zna leźć sprzy mie rzeń ców po śród władz
sa mo rzą do wych i in sty tu cji, któ re po win ny za jąć się tym
pro ble mem. 

W nie któ rych ogro dach za miesz ki wa nie jest pro ble -
mem se zo no wym. Są okrę gi, w któ rych w okre sie je sien -
no -zi mo wym zwięk sza się ilość osób za miesz ku ją cych
na dział kach. Nie któ rzy prze by wa ją na dział kach z róż -
nych przy czyn lo so wych i po roz wią za niu po wsta łych
pro ble mów oso bi stych opusz cza ją je. Za rzą dy ogro dów
sta ra ją się mo ni to ro wać te oso by, szcze gól nie w okre sie
zi mo wym. Spra wa za miesz ki wa nia do ty czy bo wiem w
głów nej mie rze osób sa mot nych lub bez dom nych. W
wie lu okrę gach co rocz nie w okre sie je sien nym or ga ni -
zo wa ne są spo tka nia dziel ni co wych, Stra ży Miej skiej,
pra cow ni ków MOPS oraz przed sta wi cie li PZD w spra -
wie bez dom nych. Część osób miesz ka ją cych na dział -
kach sa mo dziel nie wy stę pu je do władz gmin o przy dział
miesz ka nia so cjal ne go. Za rzą dy ROD rów nież zgła sza -
ją pro ble my do Or ga nów Opie ki Spo łecz nej lub in nych
jed no stek po wo ła nych w ce lu prze ciw dzia ła nia bez dom -
no ści.

Za rzą dy ROD in for mu ją bez sku tecz nie urzę dy miast o
za miesz ki wa niu na dział kach i pro wa dzą in ten syw ne
dzia ła nia w spra wie ogra ni cze nia zja wi ska. Pro blem sta -
łe go za miesz ki wa nia na dział kach jest cał ko wi cie ba ga -
te li zo wa ny przez wła dze lo kal ne, a w szcze gól no ści
przez Straż Miej ską czy Po li cję, któ re nie re agu ją na te -
go ty pu zgło sze nia i sy gna ły. 

Bar dzo waż ny pro blem sta no wią rów nież mel dun ki na
te re nie ROD. Po praw na ana li za za gad nie nia zwią za ne go
z za mel do wa niem na te re nie ogro dów nie jest jed nak
moż li wa, po nie waż je dy nie z kil ku miast Okrę go we Za -
rzą dy otrzy mu ją za wia do mie nia o to czą cych się po stę -
po wa niach mel dun ko wych. Wy dzia ły do spraw
oby wa tel skich oraz urzę dy gmin nie zwa ża jąc na po sta -
no wie nia usta wy o ROD mel du ją dział kow ców na te re -
nie ogro dów dział ko wych. Ar gu men tu ją to tym, że
stwier dza ją tyl ko „miej sce sta łe go po by tu”, któ re to oby -
wa tel ma pra wo wska zać we dług wła sne go upodo ba nia.
OZ oraz Za rzą dy ROD wie lo krot nie po dej mo wa ły roz -
mo wy z urzę da mi przed sta wia jąc kwe stie za ka zu za -
miesz ki wa nia na te re nie ROD zgod nie z prze pi sa mi
usta wy o ROD, ale urzę dy na dal po dej mu ją de cy zję o
mel dun kach.

Wo bec wska za nych nie pra wi dło wo ści OZ po win ny
sto so wać i eg ze kwo wać prze pi sy pra wa za war te w usta -
wie o ROD, sta tu cie PZD i re gu la mi nie ROD. Na le ży
zo bo wią zać za rzą dy ROD, w któ rych wy stę pu je zja wi -
sko bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa -
nia do ak tyw ne go dzia ła nia zgod ne go z prze pi sa mi
usta wy. 

Od dział kow ców, wo bec któ rych ist nie je po dej rze nie
po sia da nia al tan po nadnor ma tyw nych na le ży wy ma gać
za świad cze nia po twier dza ją ce go zgod ność wy bu do wa -
nej al ta ny dział ko wej z wy mo ga mi okre ślo ny mi w prze -
pi sach pra wa bu dow la ne go. 

OZ po win ny na spo tka niach z wła dza mi ogro du i po -
przez umiesz cza nie in for ma cji na stro nach in ter ne to -
wych prze ka zy wać, że dział kow cy i za rzą dy ROD mu szą
sto so wać się do prze pi sów związ ko wych dot. al tan oraz
za miesz ki wa nia. Po nad to na le ży po in for mo wać dział -
kow ca o bra ku wy pła ty od szko do wa nia za po nadnor ma -
tyw ną al ta nę, al bo wiem zgod nie z prze pi sa mi usta wy,
dział kow co wi na le ży się re kom pen sa ta za na sa dze nia,
na nie sie nia i al ta nę tyl ko i wy łącz nie wte dy, je śli to co
znaj du je się na dział ce jest zgod ne z prze pi sa mi. OZ w
ce lu zmi ni ma li zo wa nia pro ble mu po nadnor ma tyw nych
al tan po win ny przede wszyst kim uświa do mić wła dze
ogro do we, że ma ją ka te go rycz ny obo wią zek zgła sza nia
każ de go na ru sze nia do władz Nad zo ru Bu dow la ne go
pod groź bą wy cią gnię cia kon se kwen cji sta tu to wych oraz
wy raź nie po in for mo wać dział kow ców, że po sia da nie al -
ta ny nie zgod nej z prze pi sa mi skut ko wać bę dzie wy po -
wie dze niem umo wy dzier ża wy dział ko wej.

Jak wi dać z po wyż szej ana li zy pro blem bu dow nic twa
po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia na dział kach jest
po waż ny. Okrę gi po dej mu ją róż ne dzia ła nia w ce lu zni -
we lo wa nia tych groź nych zja wisk. 
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• Zgła sza nie do nad zo ru bu dow la ne go każ dej bu -
dow li po nadnor ma tyw nej.

• Wy po wia da nie umo wy dzier ża wy dział ko wej,
użyt kow ni kom, któ rzy wy bu do wa li al ta ny po -
nadwy mia ro we.

• Do ko na nie do kład ne go prze glą du przez Okrę go -
wy Za rząd wszyst kich dzia łek pod kon tem wy bu -
do wa nych al tan (Okręg w Gdań sku, Okręg w
Opo lu).

• Zo bo wią za nie za rzą dów ROD, w któ rych wy stę -
pu je zja wi sko bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne -
go do ak tyw ne go dzia ła nia zgod ne go z prze pi -
sa mi za war ty mi w usta wie o ROD, sta tu cie PZD
i re gu la mi nie ROD (Okręg Ma ło pol ski).

• Zo bo wią za nie dział kow ców, wo bec któ rych ist -
nie je po dej rze nie po sia da nia al ta ny po nadnor ma -
tyw nej do przed sta wie nia za świad cze nia po twier-
dza ją ce go zgod ność wy bu do wa nej al ta ny dział -

ko wej z wy mo ga mi okre ślo ny mi w usta wie Pra -
wo bu dow la ne (Okręg Ma ło pol ski, Okręg Ma zo -
wiec ki).

• Za miesz cza nie na stro nie in ter ne to wej in for ma -
cji o za ka zie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go
i za miesz ki wa nia na dział kach (Okręg Ma zo wiec -
ki).

• In for mo wa nie na szko le niach no wych dział kow -
ców o kon se kwen cjach wy ni ka ją cych z wy bu do -
wa nia al ta ny nie zgod nie z prze pi sa mi (Okręg
Ma zo wiec ki, Okręg Opol ski, Pod kar pac ki, Świę -
to krzy ski).

• Sta łe po ru sza nie kwe stii bu dow nic twa po nadnor -
ma tyw ne go na ła mach me diów Związ ko wych
(Okręg Pod kar pac ki).

• Prze pro wa dze nie na rad z pre ze sa mi ROD, w któ -
rych wy stę pu je naj więk sze na tę że nie te go ne ga -
tyw ne go zja wi ska (Okręg Ma zo wiec ki).

Pro po zy cje dzia ła nia okrę gów w wal ce z bu dow nic twem po nadnor ma tyw nym:

Pro po zy cje dzia ła nia okrę gów w wal ce z za miesz ki wa niem na dział kach:

• W za le ce niach, któ re są kie ro wa ne do za rzą dów
ROD, na ka zu je się prze ka zy wa nie do in sty tu cji
pań stwo wych, a w głów nej mie rze ośrod ków po -
mo cy spo łecz nej lub in nych jed no stek po wo ła -
nych w ce lu prze ciw dzia ła nia bez dom no ści
wszyst kich przy pad ków za miesz ki wa nia w ROD
(Okręg w Byd gosz czy).

• Współ dzia ła nie z sa mo rzą dem lo kal nym w wal ce
z bez dom no ścią (Okręg w Byd gosz czy, Su dec ki).

• Or ga ni zo wa nie spo tkań dziel ni co wych, Stra ży
Miej skiej i pra cow ni ków ośrod ków po mo cy spo -
łecz nej z przed sta wi cie la mi PZD w spra wie osób
sa mot nych i bez dom nych (Okręg w Go rzo wie
Wlkp, Świę to krzy ski).

• Mo ni to ro wa nie przez za rzą dy ROD, szcze gól nie
w okre sie je sien no -zi mo wym osób, któ re mo gą
być za gro żo ne pro ble mem bez dom no ści i sta ły
kon takt ze służ ba mi miej ski mi w tym za kre sie
(Okręg w Ko sza li nie, Lu bli nie, Pi le, Pod kar pac -
ki, we Wro cła wiu).

• Po wo ła nie Ko mi sji do spraw za go spo da ro wa nia
ogro du, któ ra we współ pra cy z or ga na mi ad mi ni -
stra cji te ry to rial nej zaj mie się pro ble mem sta łe -
go za miesz ki wa nia na dział kach (Okręg Ma ło-
pol ski).

• Czyn ny udział przed sta wi cie li OZ w po sie dze -

niach Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we go, na któ -
rych oma wia ne są dzia ła nia stan dar do we i kry zy -
so we do ty czą ce osób bez dom nych (Okręg
Pod kar pac ki).

W ogro dach, w któ rych wy stę pu je pro blem za miesz -
ki wa nia, dział kow cy, któ rzy miesz ka ją na dział kach w
ROD są nie zwy kle ak tyw ni pod czas wal nych ze brań.
Czę sto sta no wią na nich więk szość i sta ra ją się prze jąć
wła dzę w ogro dach. W wie lu wy pad kach nie ste ty im się
to uda je. Trud no więc od ta kich osób wy ma gać, aby
prze strze ga ły prze pi sów w za kre sie za miesz ki wa nia, ale
trze ba o to wal czyć. War to przy po mnieć, że w wal nych
ze bra niach uczest ni czyć mo gą tyl ko człon ko wie PZD.
Na le ży do ko nać oce ny, czy oso by, któ re w tak ra żą cy
spo sób na ru sza ją prze pi sy, po win ny być człon ka mi PZD.
Sa ma uchwa ła Nr 3/V/2008 Kra jo wej Ra dy z dnia 26 li -
sto pa da 2008 r. nie roz wią zu je pro ble mu, gdyż wy da na
by ła w cza sie, kie dy pra wo do dział ki by ło zwią za ne z
człon ko stwem w PZD. Obec nie nie ma ta kie go po wią za -
nia, dla te go na le ży oce nić w ogro dzie i okrę gu, czy ta kie
oso by, któ re ra żą co na ru sza ją prze pi sy mo gą być na dal
człon ka mi PZD. W przy pad kach oczy wi stych, trze ba ta -
kie oso by po zba wić człon ko stwa. W ten spo sób przy naj -
mniej je den z pro ble mów mo że zo stać roz wią za ny, gdyż
unie moż li wi się ta kim dział kow com udział we wła dzach
i de cy do wa nie o spra wach ogro du. 

Spo rzą dził:
Wy dział Pre zy dial ny KR PZD

War sza wa, dnia 17 li sto pa da, 2015 r.
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Gru dzień to nie tyl ko mie siąc koń czą cy rok w ka len da -
rzu, ale tak że czas pod su mo wań mi ja ją ce go okre su. Rok
2015 był dla śro do wi ska dział ko we go nie zwy kle uda ny,
ale też i bar dzo pra co wi ty. Do suk ce su nie ma bo wiem
win dy, trze ba iść po scho dach, cza sem krę tych i dłu gich.
Na prze strze ni ostat nich lat dział kow cy mo gli mieć wie -
le mo men tów zwąt pie nia –  jed nak po wej ściu w ży cie
usta wy o ROD z 13 grud nia 2013 ro ku wy da wa ło się, że
te raz w koń cu bę dą mo gli za jąć się pra cą w ogro dach, 
a nie cią głą wal ką o za cho wa nie swo ich praw i prze trwa -
nie. Choć z kil ku let niej nie usta ją cej po tycz ki, a mo że na -
wet i woj ny o ogro dy dział ko we, Zwią zek, któ ry zrze sza

po nad 1,1 mln człon ków, wy szedł jesz cze sil niej szy 
i bar dziej zmo ty wo wa ny do pra cy, to w rze czy wi sto ści
da lej to czy się nie usta ją ca gra o miej skie grun ty, a ra czej
o for tu ny, ja kie moż na by na tych grun tach za ro bić. Gdy -
by nie ogrom na si ła, ja ka tkwi w śro do wi sku dział ko -
wym, so li dar ność i kon se kwen cja dzia ła nia, a tak że
ty sią ce li stów wy sy ła nych do par la men ta rzy stów, licz ne
spo tka nia z po sła mi i se na to ra mi i kon se kwent na wal ka
przed sta wi cie li dział kow ców w Sej mie, z pew no ścią
dział kow cy nie by li by dziś w miej scu, w któ rym są. Rok
2015, po dob nie jak wcze śniej sze la ta, rów nież nie na le -
żał do spo koj nych. 

1. Do wielkich osiàgni´ç przez wàskie Êcie˝ki

IV. PUBLICYSTYKA 

Ner wo wy po czą tek ro ku

Już w stycz niu 2014 r. Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny
(NSA) wpro wa dził wy jąt ko wo du że za mie sza nie i po -
waż nie za gro ził set kom ty się cy al tan w ca łej Pol sce. Po -
słu gu jąc się de fi ni cją al ta ny za czerp nię tą ze słow ni ka
ję zy ka pol skie go sę dzio wie uzna li, że jest ona bar dziej
wia tą z ażu ro wy mi ścia na mi, niż so lid nym, mu ro wa nym
bu dyn kiem. Nie zro zu mia ła in ter pre ta cja NSA, a tak że
ele men tar ny brak wie dzy o ro li al tan na dział kach, spo -
wo do wa ła praw dzi wą la wi nę pro ble mów. W ogro dach
po ja wi li się urzęd ni cy kon tro lu ją cy zgod ność al tan z tą –
moż na by rzec wy du ma ną - de fi ni cją. Nie próż no wał tak -
że Nad zór Bu dow la ny, któ ry ko rzy sta jąc z oka zji, za czął
wy da wać na ka zy roz biór ki al tan. Z ko lei mia sta wpa dły
na po mysł, aby dział kow cy od pro wa dza li po dat ki od
tych nie ru cho mo ści. Wi dząc pię trzą ce się trud no ści i za -
gro że nie, ja kie nio sła ze so bą tak wy pa czo na de fi ni cja

al ta ny, Zwią zek ko lej ny raz stał się ini cja to rem kam pa -
nii spo łecz nej, któ rej efek tem by ło zło że nie do Sej mu RP
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy Stop Roz biór kom Al -
tan. Mo bi li zu jąc ty sią ce dział kow ców, PZD pod jął he ro -
icz ny wręcz wy si łek obro ny dział ko wych al tan po przez
przy go to wa nie i prze pro wa dze nie przez ścież kę le gi sla -
cyj ną jak że po trzeb nej usta wy. Mi mo wy da wa ło by się
bez na dziej nej sy tu acji, PZD po ka zał, że chcieć to zna -
czy móc. Pro jekt po par ło po nad 700 tys. dział kow ców, 
a tak że uda ło się zna leźć so jusz ni ków dla pro po no wa -
nych roz wią zań. W efek cie z dniem 28 czerw ca 2015 r.
we szła w ży cie usta wa z dnia 20 lu te go 2015 r. o zmia -
nie usta wy Pra wo bu dow la ne oraz nie któ rych in nych
ustaw, któ ra wpro wa dzi ła wie le ko rzyst nych dla dział -
kow ców zmian w pra wie bu dow la nym.

Dział ko wa kon sty tu cja

W koń czą cym się wła śnie ro ku Zwią zek nie tyl ko wal -
czył o za cho wa nie 900 tys. al tan, ale też w dal szym cią -
gu re ali zo wał wie le za dań, któ re zo sta ły po sta wio ne
przed śro do wi skiem dział ko wym z mo cy usta wy 
z 13 grud nia 2013 r. Jed nym z naj trud niej szych oka zał
się obo wią zek wy ni ka ją cy z art. 68 usta wy o ROD, 
a więc uchwa le nie – w ter mi nie 18 mie się cy od dnia wej -
ścia w ży cie usta wy – no we go sta tu tu. Przy ję ty przez 
XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD sta tut zo stał wy so -
ko oce nio ny przez wszyst kich dział kow ców i de le ga tów,
a za war te w nim prze pi sy uwzględ ni ły wszel kie aspek ty

no wej rze czy wi sto ści, w któ rej przy szło dział kow com
funk cjo no wać. Je go za pi sy nie two rzą sztucz nych re guł
funk cjo no wa nia Związ ku, ale two rzą za sa dy, któ re są po -
trzeb ne. Re je stra cja w KRS po twier dzi ła, że sta tut wła -
ści wie okre śla pod sta wy funk cjo no wa nia Związ ku i je go
struk tur i jed no cze śnie za mknę ła pe wien etap wdra ża nia
usta wy o ROD. Dziś, po kil ku mie sią cach je go obo wią -
zy wa nie nie ma wąt pli wo ści, że sta tut speł nia swo ją ro -
lę do sko na le, a co wię cej wska zał no we kie run ki
dzia ła nia, któ re by ły bar dzo po trzeb ne i ocze ki wa ne
przez ca łą spo łecz ność dział ko wą. 
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Zgro ma dze ni na Zjeź dzie de le ga ci nie tyl ko uchwa li li
sta tut, ale też przy ję li wie le istot nych i waż nych do ku -
men tów, w tym okre śli li pro gram dzia łal no ści Związ ku
w ko lej nej ka den cji, a tak że w de mo kra tycz nych wy bo -
rach wy ło ni li no we wła dze. De le ga ci słusz nie do ce ni li
wie lo let ni wkład w roz wój ogrod nic twa dział ko we go do -
tych cza so we go Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go
i po wie rzy li mu spra wo wa nie funk cji Pre ze sa Związ ku
na ko lej ną ka den cję.

Po nad to de le ga ci za pro po no wa li, by w no wej ka den cji
głów ny cię żar dzia łań Związ ku na kie ro wa ny zo stał na
ogro dy, któ re są zna ko mi tym miej scem wy po czyn ku i
re kre acji dla mi lio nów pol skich ro dzin. Ogro dy mo gą
speł niać róż ne funk cje, np. par ku, moż na też udo stęp nić

do my dział kow ca pla ców kom oświa to wym, czy opie -
kuń czym. Już te raz in fra struk tu ra wie lu ogro dów po zwa -
la na ini cjo wa nie róż nych form dzia ła nia. Wie le ogro dów
wy cho dzi na prze ciw tym ży cze niom i or ga ni zu je otwar -
te im pre zy in te gra cyj ne, fe sty ny, wa ka cje dla osób star -
szych, pro wa dzi szko le nia i za ję cia warsz ta to we, hob -
by stycz ne, klu by dla se nio rów, na wią zu je współ pra cę z
or ga ni za cja mi, szko ła mi i przed szko la mi. Ro sną ca ak -
tyw ność ogro dów cie szy i zy sku je co raz szer sze gro no
en tu zja stów. Tym cza sem moż li wo ści wy ko rzy sta nia są
jesz cze więk sze, ale po trzeb ne są in we sty cje i środ ki fi -
nan so we. Dla te go idąc z du chem cza su, PZD roz po czął
sta ra nia o po zy ska nie środ ków unij nych na mo der ni za cję
i roz wój ROD. 

Otwar cie na świat

Ogro dy na mia rę Eu ro py

Te mat fun du szy unij nych wzbu dził du że za in te re so wa -
nie, po nie waż po trze by ogro dów są ogrom ne. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców chcąc wy ko rzy stać po ja wia ją cą
się szan sę pod jął w mi ja ją cym ro ku sze reg dzia łań zmie -
rza ją cych do otrzy ma nia środ ków z pro gra mów UE. Jest
to obec nie prio ry te to wym za da niem re ali zo wa nym przez
wszyst kie struk tu ry Związ ku. Do wszyst kich Mar szał -
ków Wo je wództw wpły nę ły de kla ra cje udzia łu Związ -
ku, ja ko part ne ra spo łecz ne go, w pra cach nad for mu -
ło wa niem za pi sów do ku men tów stra te gicz nych, ma ją -
cych na ce lu do bro miesz kań ców wo je wództw. Du ża
por cja unij nych do fi nan so wań tra fia bo wiem bez po śred -
nio do sa mo rzą dów, któ re mo gą prze zna czyć te środ ki
tak że na in we sty cje w ROD. W ca łej Pol sce pro wa dzo -
ne są licz ne szko le nia z za kre su po zy ski wa nia przez
ROD środ ków unij nych, któ re cie szą się nie słab ną cą po -
pu lar no ścią. An ga żu jąc ty sią ce dzia ła czy w ca łej Pol sce
w roz wi ja nie in fra struk tu ry ogro dów, nie ja ko przy oka -
zji, uda ło się zdo być środ ki fi nan so we w ra mach bu dże -
tów oby wa tel skich. Dzię ki tym wy sił kom bę dą ce nie -

odłącz nym ele men tem pol skich miast ogro dy dział ko we,
z ro ku na rok są co raz bar dziej do ce nia ne i po pu lar ne.
Więk szość ogro dów dział ko wych po ło żo na jest w mia -
stach i mia stecz kach, co spra wia, że mo gą one ubie gać
się tak że o do ta cje ce lo we z bu dże tów swo ich gmin.
Wspar cie fi nan so we ogro dom za pew nić mo gą też m.in.
sa mo rzą dy, bu dże ty oby wa tel skie, Na ro do wy Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i spon so rzy. Ogrom ne środ ki fi nan -
so we prze zna czo ne dla ogro dów pły ną tak że z PZD, któ -
ry za le d wie w trzech kwar ta łach 2015 ro ku prze ka zał na
rzecz 368 ro dzin nych ogro dów dział ko wych środ ki fi -
nan so we w for mie do ta cji w wy so ko ści bli sko 2 mi lio -
nów 700 ty się cy zło tych. Dzię ki tym wszyst kim środ kom
ogro dy dział ko we roz wi ja ją się i pięk nie ją z ro ku na rok,
sta jąc się nie za stą pio nym dla ca łe go spo łe czeń stwa miej -
scem spo tkań, wy po czyn ku, re kre acji oraz upra wy eko -
lo gicz nych wa rzyw i owo ców. Nie tyl ko roz wój ROD
jest dla Związ ku waż nym za da niem, ale tak że ich pra wi -
dło we i nie za chwia ne funk cjo no wa nie.

Re gu la min ROD

Przez wie le mie się cy w Kra jo wej Ra dzie PZD trwa ły
in ten syw ne pra ce nad przy go to wa niem prze pi sów, któ re
po zwo lą na spraw ne funk cjo no wa nie ogro du dział ko we -
go, okre ślą je go za go spo da ro wa nie, za sa dy użyt ko wa nia
dzia łek, a tak że ure gu lu ją in ne kwe stie, np. po rząd ko we.
Re je stra cja no we go sta tu tu PZD zro dzi ła bo wiem ko -
niecz ność do koń cze nia pro ce su do sto so wa nia prze pi sów
związ ko wych do usta wy o ROD. Pro jekt re gu la mi nu
ROD pod da ny był licz nym kon sul ta cjom wśród dział -

kow ców, za rzą dów ROD i OZ, bo wiem je go zna cze nie
jest tym więk sze, że obo wią zu je nie tyl ko dział kow ców,
lecz tak że każ dą oso bę prze by wa ją cą na te re nie ROD.
Przy ję ty jed no gło śnie przez Kra jo wą Ra dę re gu la min
ROD, zo stał wy dru ko wa ny na koszt KR PZD i OZ i jest
obec nie bez płat nie roz pro wa dza ny w ogro dach dział ko -
wych w ca łej Pol sce. Re gu la min ten wej dzie w ży cie 
1 stycz nia 2016 r.
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W mi nio nym ro ku Zwią zek z wiel ką po wa gą pod szedł
rów nież do po zo sta łych te ma tów zwią za nych z re ali za -
cją usta wy. Bli sko 1/3 ogro dów nie by ło w sta nie wy le -
gi ty mo wać się ty tu łem praw nym do grun tu, funk cjo nu jąc
do tąd bez praw ujaw nio nych w księ dze wie czy stej. Po -
wo li, ale sys te ma tycz nie ro śnie ilość ogro dów, któ re
dzię ki prze pi som tej usta wy zy sku ją ochro nę praw ną.
Dzie je się tak dzię ki ogrom nej pra cy i za an ga żo wa niu
wszyst kich struk tur PZD, któ re nie zwa ża jąc na urzęd ni -
czą opie sza łość i pię trze nie pro ble mów, skła da ją ko lej ne
wnio ski do gmin lub Skar bu Pań stwa, ja ko wła ści cie li
grun tów, o wy da nie de cy zji na pod sta wie art. 76 usta wy
o ROD. Jej prze pi sy da ły moż li wość uzy ska nia przez
PZD ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści po speł nie niu
jed nej z prze sła nek okre ślo nych w usta wie. Zwią zek

uzy skał do tąd de cy zje na mo cy któ rych po twier dzo ne
zo sta ło na rzecz PZD pra wo użyt ko wa nia do grun tów 
o po wierzch ni po nad 1751 ha na któ rej funk cjo nu ją 320
ROD. To wciąż nie wie le, a wi nę za to po no szą wła ści cie -
le grun tów, któ rzy zbyt wol no roz pa tru ją wnio ski zło żo -
ne przez Zwią zek. Zda rza się też, że w ogó le nie wszczy-
na ją po stę po wań, a wnio ski le żą mie sią ca mi na urzęd ni -
czych biur kach. Dla cze go? Gdy te re ny ogro dów są praw -
nie za pi sa ne PZD, du żo trud niej jest do pro wa dzić do ich
li kwi da cji i sprze dać je pod in we sty cje. Po mi mo tak wie -
lu na po ty ka nych trud no ści wraz z koń cem ro ku PZD zin -
ten sy fi ko wał swo je dzia ła nia w tym wzglę dzie, gdyż
gra nicz nym ter mi nem na zło że nie wnio sków jest 18 sty -
czeń 2016 r. Po tej da cie zło że nie ubie ga nie się o re gu -
la cję sta nu praw ne go sta nie się nie moż li we.

Pra wa do grun tów

Są do we wspar cie

Nie zro zu mia ły opór gmin w wy da wa niu de cy zji
stwier dza ją cych na by cie użyt ko wa nia grun tu przez ROD
jest ab sur dal ny, co po twier dził rów nież w swo im orze -
cze niu Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny wska zu jąc, że
na by cie pra wa użyt ko wa nia grun tu na pod sta wie art. 76
usta wy o ROD na stą pi ło z mo cy pra wa, z dniem wej ścia
w ży cie usta wy o ROD. Za tem je śli ogród speł nia je den
z wa run ków wy mie nio nych w usta wie, to dział kow cy ty -

tuł praw ny do nie ru cho mo ści na by li nie za leż nie od wy -
da nej - bądź nie - de cy zji. WSA wska zał, że sa ma de cy -
zja urzęd ni ków stwier dza ją ca na by cie pra wa użyt ko -
wa nia ma je dy nie cha rak ter po twier dze nia sta nu fak tycz -
ne go. Do tych czas zło żo no wnio ski w sto sun ku do 1380
ROD o po wierzch ni bli sko 8500 ha, co sta no wi 85% po -
wierzch ni, co do któ rej ist nie je moż li wość re gu la cji sta -
nu praw ne go grun tów ROD.

„Ra zem z wo li dział kow ców”

Usta wa o ROD da ła dział kow com nie tyl ko moż li wość
ure gu lo wa nia sta nu praw ne go grun tów ogro dów, ale też
na ło ży ła na dział kow ców obo wiąz ki. To, co w za my śle
miał być de mon ta żem jed nej z naj więk szych w Pol sce
or ga ni za cji spo łecz nych – PZD, sta ło się nie spo ty ka nym
w hi sto rii suk ce sem tej or ga ni za cji. Zwią zek pod da ny
bo wiem ogrom nej we ry fi ka cji przez bli sko mi lion dział -
kow ców z ca łej Pol ski, wy szedł z te go do świad cze nia 
z tar czą. Dział kow cy jed no znacz nie i gre mial nie za de -
kla ro wa li, że w peł ni ufa ją swo jej or ga ni za cji. Jesz cze
ni gdy w hi sto rii dział ko wej or ga ni za cja sku pia ją ca dział -
kow ców nie by ła pod da na tak cał ko wi tej i do głęb nej we -
ry fi ka cji. Re ali za cja te go obo wiąz ki, któ ry na ło ży ła
usta wa dział ko wa by ła dla Związ ku nie tyl ko uciąż li wa,
ale i kosz tow na. Po nad 6 mln zł wy da ły za rzą dy ROD
je dy nie na wy sył kę do wszyst kich dział kow ców za wia -
do mień. Ko lej ne kil ka set ty się cy kosz to wa ło Zwią zek

opra co wa nie, wy dru ko wa nie i do star cze nie do bli sko 
5 tys. ROD w Pol sce pro spek tów in for ma cyj nych ma ją -
cych wspie rać za rzą dy ROD przy zwo ły wa niu i prze pro -
wa dza niu ze brań. Dziś, po wie lu mie sią cach cięż kiej
pra cy, PZD jest sil niej szy niż był kil ka mie się cy te mu. 
Z or ga ni za cji wy stą pi li bo wiem nie za do wo le ni, wi chrzy -
cie le i ci, któ rzy po przez ogro dy re ali zu ją swo je wła sne,
par ty ku lar ne in te re sy. Z moż li wo ści wy łą cze nia się 
z PZD sko rzy sta ło tyl ko nie speł na 5% ROD. Ko lej ny raz
plan roz bi cia PZD i roz drob nie nia ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce nie udał się, bo dział kow cy wy bra li po -
czu cie bez pie czeń stwa i praw ną ochro nę swo ich in te -
re sów. W ob li czu nie koń czą cych się dys ku sji na te ma ty
zwią za ne z przy szło ścią i funk cjo no wa niem ogro dów
dział ko wych, a tak że po ja wia ją cych się ata kach na no wą
usta wę, ja sne sta ło się, że dział kow cy bar dziej niż kie dy -
kol wiek do tąd po trze bu ją sil ne go Związ ku.
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Choć PZD z kil ku let niej nie usta ją cej po tycz ki, a mo że
na wet i woj ny o ogro dy dział ko we wy szedł jesz cze sil -
niej szy i bar dziej zmo ty wo wa ny do pra cy, to w rze czy -
wi sto ści wciąż to czy się nie usta ją ca gra o miej skie
grun ty, a ra czej o for tu ny, ja kie moż na by na tych grun -
tach za ro bić. Szcze gól nie da je się we zna ki tzw. „dzi ka
re pry wa ty za cja”. Dla te go Zwią zek, ja ko re pre zen tant mi -
lio no wej spo łecz no ści pol skich dział kow ców, któ ra wie -
lo krot nie od czu wa ła skut ki bra ku kom plek so wej re gu -
la cji pro ble mu rosz czeń by łych wła ści cie li, włą czy ło się
też w pu blicz ną de ba tą w przed mio cie re pry wa ty za cji.
PZD stoi na sta no wi sku, że opty mal nym roz wią za niem
by ło by wy pła ca nie spad ko bier com od szko do wań, któ -
rych wy so kość uwzględ nia ła by moż li wo ści eko no micz -
ne pań stwa. PZD zwró cił szcze gól ną uwa gę na za cho -
wa nie zdro we go roz sąd ku przy na pra wia niu daw nych
krzywd, aby nie wy rzą dzać jed no cze śnie no wych, tak jak

dzie je się to obec nie. Zda niem Związ ku po li ty cy po win -
ni uwzględ nić czas, któ ry mi nął od ode bra nia ma jąt ku.
Być mo że nie da się już w peł ni zre kom pen so wać po nie -
sio nych strat przez daw nych wła ści cie li, dla te go po win -
no się wy pra co wać roz wią za nie uwzględ nia ją ce re ali -
za cję in te re su wszyst kich stron. Brak praw nych ure gu -
lo wań te go pro ce su po wo du je wie le nie pra wi dło wo ści,
dla te go też Zwią zek mu si nie tyl ko bro nić dział kow ców
przed jej skut ka mi, ale i pro wa dzić po li ty kę zmie rza ją cą
do jak naj szyb sze go uchwa le nia spój nej i spra wie dli wej
usta wy re pry wa ty za cyj nej. Nie ste ty w chwi li obec nej za -
wi ro wa nia po li tycz ne nie słu żą me ry to rycz nej pra cy nad
pa lą cy mi pro ble ma mi Po la ków, a usta wa re pry wa ty za -
cyj na po zo sta je od le głym ma rze niem. Je dy nym ra tun -
kiem dla 338 ROD, wo bec, któ rych wy su wa ne są rosz -
cze nia po zo sta ją wy ro ki Są du Naj wyż sze go.

Nie za chwia ny okręt

Sąd Naj wyż szy przy znał ra cję PZD

Sze ro kim echem od bi ły się ko rzyst ne dla PZD wy ro ki.
Oba wy da ne zo sta ły przez Sąd Naj wyż szy i do ty czą naj -
bar dziej bul wer su ją cych w cią gu ostat nich lat spraw
ROD im. 23 Lu te go w Po zna niu i do ty czą cy kra kow -
skich ogro dów „Wrzos” i „Ka li na”. W przy pad ku pierw -
szej spra wy Zwią zek zo stał zmu szo ny do za pła ty po nad
7 mln zło tych. Z ko lei kra kow ska spra wa Ja dwi gi W. ob -
cią ży ła Zwią zek kwo tą 600 tys. zło tych.

Sąd po dzie lił ar gu men ta cję Związ ku w obu tych spra -
wach i wska zał, że usta la jąc kwo tę za bez u mow ne ko -
rzy sta nie z zie mi na le ży brać pod uwa gę jej stan fak -
tycz ny i spo sób wy ko rzy sta nia, a nie po ten cjal ne moż li -
wo ści na li cza nia do cho dów, ja kie mo że przy nieść po jej
za go spo da ro wa niu. Po nad to w dru gim wy ro ku do dał, że
rosz cze nie o bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tu ROD
przy słu gu je wła ści cie lo wi od dnia wy to cze nia po wódz -
twa o wy da nie nie ru cho mo ści. Zwią zek od daw na pod -
no sił ar gu ment, że bier na po sta wa osób przej mu ją cych
te re ny ROD jest za mie rzo na i słu ży osią gnię ciu ko rzy ści

ma jąt ko wych. Za na gan ne uznał tak że uchy la nie się od
za pła ce nia PZD od szko do wa nia za po czy nio ne na kła dy,
by na stęp nie wy ko rzy sty wać ten fakt i czer pać z te go
nie usta ją ce ko rzy ści od PZD. To ko lo sal na zmia na po -
strze ga nia Związ ku i dział kow ców przez wła dzę są dow -
ni czą. Do tąd PZD był wręcz łu pio ny w wy ni ku krzyw-
dzą cych wy ro ków są do wych, pod czas gdy de fac to jest
w przy pad ku błęd nie prze pro wa dzo nych po stę po wa -
niach wy własz cze nio wych ofia rą, a nie win nym. Orzecz -
nic two Są dów Naj wyż szych jest bez a pe la cyj nie ogrom-
nym suk ce sem ca łe go PZD i za słu gą nie stru dzo nej wal -
ki o pra wa dział kow ców, ogro dów to czo nej nie usta ją co
przez związ ko wych praw ni ków. Ak tyw na obro na ROD
przed pró ba mi nie uza sad nio ne go usu wa nia ogro dów 
i za bez pie cza nie in te re sów dział kow ców, to wszak w
dal szym cią gu prio ry te to we za da nie re ali zo wa ne przez
Zwią zek, któ re jak wi dać re ali zo wa ne jest w do brym wy -
ni kiem.

To był do bry rok

Mi nio ny rok 2015 był dla Związ ku nie zwy kle pra co wi -
ty, ale i uda ny. Z pew no ścią do ce nić na le ży in ten syw ną
mo der ni za cję i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. W mi nio nym ro ku w dal szym cią gu in ten syw nie
wdra ża ne by ły prze pi sy no wej usta wy o ROD, w tym
przede wszyst kim: do sto so wa no związ ko we pra wo,
opra co wa no oraz przy ję to re gu la min ROD i sta tut PZD,
a tak że pod su mo wa no prze pro wa dzo ne we wszyst kich
ROD ze bra nia usta wo we. Zwią zek z po wo dze niem za -
bie gał o re gu la cję sta nu praw ne go ty się cy hek ta rów

ogro do wych grun tów. 
Nie ste ty, cie niem na wszel kie po zy tyw ne aspek ty tej

dzia łal no ści kła dą się wciąż po dej mo wa na na no wo ata -
ki na śro do wi sko dział ko we. Jan Pa weł II mó wił, że
„mia rą suk ce su jest to, ile ma się wro gów”. Nie za prze -
czal ną praw da jest jed nak twier dze nie, że im wię cej w
ży ciu się prze ży je, do świad czy, tym bar dziej jest się od -
por nym na prze ciw no ści, ja kie sta wia los. Dla te go dzię -
ki wspól nym dzia ła niom Związ ku i dział kow ców wszy-
st kie do tych cza so we ata ki uda ło się sku tecz nie ode przeć.
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Jed no cze śnie pa trząc na spój ne dzia ła nia, ja kie Zwią zek
pro wa dzi od lat, dział kow cy mo gą być spo koj ni. Sko ro
uda ło się do tych czas za bez pie czyć pra wa dział kow ców
po przez usta wę o ROD, a tak że ochro nić przed roz biór -
ką 900 tys. dział ko wych al tan, to nie ma ta kich wy zwań,
któ rym zjed no cze ni w swo jej or ga ni za cji dział kow cy, nie
by li by w sta nie spro stać. 

Mi mo wie lu osią gnięć, w któ re ob fi to wał rok 2015,
wciąż wie le po zo sta je do zro bie nia. Ogro dy mu szą się
bo wiem roz wi jać i do sto so wy wać swój cha rak ter do
zmie nia ją ce go się oto cze nia i ocze ki wań użyt kow ni ków.
Po win ny za tem co raz licz niej otwie rać się na lo kal ną
spo łecz ność, uczest ni czyć w ży ciu mia sta czy dziel ni cy.
Ogro dy -par ki, jak czę sto okre śla się ta kie miej sca, mu szą
stać się do stęp ne dla wszyst kich, któ rzy chcą choć przez
chwi lę od po cząć w ci szy i wśród zie le ni, ale po win ny
tak że ofe ro wać róż no rod ne for my ak tyw ne go wy po czyn -

ku. Wie le ogro dów wy cho dzi na prze ciw tym ży cze niom
i or ga ni zu je otwar te im pre zy in te gra cyj ne, fe sty ny, wa -
ka cje dla osób star szych, pro wa dzi szko le nia i za ję cia
warsz ta to we, hob by stycz ne, klu by dla se nio rów, na wią -
zu je współ pra cę z or ga ni za cja mi, szko ła mi i przed szko -
la mi. Ist nie je jed nak ko niecz ność jesz cze szer sze go
otwar cia ogro dów. Do strze ga jąc te po trze by Kra jo wa
Ra da opra co wu je za ło że nia i plan dzia ła nia Pro gra mu
Spo łecz ne go Roz wo ju ROD. Je go wdro że nie pla no wa ne
na 2016 rok bę dzie naj lep szą pro mo cją ogro dów 
i Związ ku, a tak że po zwo li zjed no czyć wy sił ki śro do wi -
ska dział ko we go w słusz nym i po trzeb nym dzia ła niu na
rzecz ca łe go spo łe czeń stwa. Ko lej ne wy zwa nia za pew ne
przy nie sie struk tu rom PZD sa mo ży cie. Oby ko lej ny rok
po zwo lił dział kow com roz wi nąć skrzy dła swo jej dzia -
łal no ści.

AH

2. Walka z dzikimi lokatorami w ROD

Po lak po tra fi – to po wie dze nie słusz nie od da je to, co
wszy scy do sko na le wie my, że nasz na ród jest wy jąt ko wo
po my sło wy i za rad ny. Na wet, a mo że przede wszyst kim,
w kwe stii omi ja nia pra wa. Nie dzi wi więc, że i w ogro -
dach dział ko wych spo tkać moż na przy pad ki ła ma nia
pra wa. Nie ste ty, ta kie dzia ła nie nie licz nych osób czy ni
wie le złe go przede wszyst kim in nym dział kow com, któ -
rzy użyt ku ją swo je dział ki w zgo dzie z pra wem. W me -

diach, jak bu me rang po ja wia ją się opo wie ści na te mat
ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia przez nie któ rych dział -
kow ców w ROD, a stąd już tyl ko krok do pre ten sji i za -
rzu tów wy ta cza nych pod ad re sem ca łe go śro do wi ska
dział ko we go. Je den ła mią cy pra wo dział ko wiec zy sku je
tak wiel ką sła wę i roz głos, że cięż ko przy sło nić go set -
ką do brych ini cja tyw or ga ni zo wa nych przez pra wo rząd -
nych dział kow ców. 

Kim jest dzi ki lo ka tor w ROD? 

To oso ba, któ ra w spo sób oczy wi sty i jaw ny ła mie art.
12 usta wy o ROD z 13 grud nia 2013 ro ku mó wią cy 
o tym, że za miesz ki wa nie na te re nie ogro du jest za bro -
nio ne. Za kaz ten jest rów nie moc no za ak cen to wa ny tak -
że w sta tu cie PZD i re gu la mi nie ROD. W ca łej dłu giej
tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go ogro dy ni gdy nie speł -
nia ły funk cji miesz kal nej. Dzi ki lo ka tor nie tyl ko ła mie
więc pra wo, ale też wy ła mu je się z dział ko wej tra dy cji 
i so li dar no ści, a w imię źle po ję tej wła snej wol no ści, na -
ru sza spo kój po zo sta łych dział kow ców. Trud no mó wić
o spo koj nym wy po czyn ku i re kre acji, gdy ktoś tuż obok
jeź dzi au tem, czy mo to cy klem (do pra cy, na za ku py, do
le ka rza, zna jo mych, urzę dów, ect.), pie rze, od ku rza i pro -
du ku je ogrom ne ilo ści śmie ci, za któ re mu szą za pła cić
wszy scy użyt kow ni cy ogro du. Nie któ re oso by wła śnie
tak poj mu ją wol ność do de cy do wa nia o so bie i swo jej
wła sno ści, za nic ma jąc rów ność wo bec pra wa i to, że
ta kie dzia ła nie na ra ża de fac to ca łe śro do wi sko na utra -
tę usta wo wych przy wi le jów. Ro sną też, nie pro por cjo nal -

nie do ob cią że nia, fi nan so we kosz ty utrzy ma nia ta kich
bez praw nych lo ka to rów, któ re mu szą po kry wać wszy -
scy człon ko wie ROD, cho ciaż w ogro dzie by wa ją, np.
spo ra dycz nie. Mo wa o użyt ko wa niu i utrzy ma niu urzą -
dzeń in fra struk tu ry, któ ra po dob nie, jak al ta ny, nie zo -
sta ła stwo rzo na z my ślą o ca ło rocz nym użyt ko wa niu 
i sta łych miesz kań cach. Dla te go w wie lu ogro dach Za -
rzą dy ROD, po wo łu jąc się na obo wią zu ją ce prze pi sy re -
gu la mi nu, de cy du ją o wy łą cze niu wo dy i prą du na okres
zi mo wy. Dzia ła nie to bu dzi nie uza sad nio ne pro te sty
głów nie, je śli nie je dy nie, wśród osób za miesz ku ją cych
ogro dy ca ło rocz nie. Tym cza sem wy ko rzy sta nie ener gii
elek trycz nej na dział ce mu si mieć zwią zek z prze zna cze -
niem i cha rak te rem ogro du dział ko we go. Tak więc użyt -
kow nik dział ki mo że wy ko rzy stać ener gię elek trycz ną
do za go spo da ro wa nia dział ki, do pro wa dze nia na niej
upraw, z któ rych ko rzy sta wraz z ro dzi ną oraz do wy po -
czyn ku na dział ce, a nie do ca ło rocz ne go za miesz ki wa -
nia. 
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Po wo dy za miesz ki wa nia w ROD czę sto wy ni ka ją 
z trud nej sy tu acji ma te rial nej, a tak że z in nych czyn ni -
ków spo łecz nych. W du żym mie ście nie spo sób ku pić
dom za 100 tys. zł, a tym cza sem al ta na wy glą da ją co ni -
czym dom jed no ro dzin ny, wy bu do wa na w ogro dzie po -
ło żo nym w atrak cyj nym miej scu, ku si na byw cę swo ją
ni ską ce ną. Na sta wio ne wy łącz nie na zysk biu ra nie ru -
cho mo ści w pu bli ko wa nych ogło sze niach nie in for mu -
ją, że te „ce no we oka zje” po sta wio ne są cał ko wi tym
po mi nię ciem prze pi sów pra wa. To bo wiem mo gło by
znie chę cić po ten cjal ne go kup ca. Tym cza sem war to pa -
mię tać, że nie zna jo mość pra wa, nie zwal nia ni ko go z je -
go prze strze ga nia. By wa też tak, że ro dzi ce od da ją
dzie ciom swo je miesz ka nia, a sa mi wy pro wa dza ją się do
al ta ny, gdzie po miesz ku ją bez sta łe go mel dun ku przez
ca ły rok. 

Ko lej ny pro blem to oso by ubo gie. Nie ste ty, w tym
wzglę dzie za wo dzą czę sto in sty tu cje pań stwo we, a brak
roz wią za nia te go pro ble mu spra wia, że zo sta je on ze -
pchnię ty na PZD i dział kow ców, któ rzy to nie ma ją prak -
tycz nie żad nych moż li wo ści po ra dze nia so bie z nim bez

wspar cia. Wy rzu ce nie z ogro du na bruk ro dzi ny, któ ra
nie ma się gdzie po dziać, wy wo ła ło by je dy nie fa lę kry -
ty ki i ne ga tyw nych emo cji wzglę dem dział kow ców.
Zgła sza nie tych spraw do miej skich urzę dów, nie przy -
no si jed nak ocze ki wa nych re zul ta tów. Pro blem sta łe go
za miesz ki wa nia na dział kach jest cał ko wi cie ba ga te li zo -
wa ny przez wła dze lo kal ne, a w szcze gól no ści przez
Straż Miej ską czy Po li cję, któ re prak tycz nie nie re agu ją
na te go ty pu zgło sze nia i sy gna ły. Sa mo rzą dy chcąc
unik nąć pro ble mów z bez dom ny mi lo ka to ra mi, przy bra -
ku miesz kań ko mu nal nych i per spek tyw na ich po sia da -
nie, to le ru ją zja wi sko za miesz ki wa nia w ogro dach.
Do cho dzi wręcz do skraj nie nie zro zu mia łych i wręcz ab -
sur dal nych sy tu acji, gdy gmi ny od rzu ca ją wnio ski osób
miesz ka ją cych na dział kach, o przy dział miesz ka nia so -
cjal ne go z uwa gi na to, iż ma ją one za miesz ka nie na te -
re nie ROD. Pro ble mem jed nak nie jest tu dział ka, 
a sy tu acja fi nan so wa Po la ków, a tej nie da się zmie nić
od rę ki. Za miesz ki wa nie w ROD nie mo że być w żad -
nym wy pad ku me to dą roz wią zy wa nia po trzeb so cjal -
nych przez wła dze miast.

Ta ni dom z ry zy kiem eks mi sji

Za mel do wa nie w ROD

Dzia ła nie urzęd ni ków znacz nie utrud nia wal kę z tym
pro ble mem. Przy kła dem złej po li ty ki gmin w tym za kre -
sie jest też mel do wa nie przez urzę dy dział kow ców 
w ROD. Po wsta je wów czas myl ne wra że nie, że sko ro ta -
ki użyt kow nik otrzy mał mel du nek, to ma pra wo do ca ło -
rocz ne go za miesz ki wa nia. Nic bar dziej myl ne go. 
W świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów za mel do wa nie jest
je dy nie po twier dze niem miej sca prze by wa nia, a nie pra -
wem do za miesz ki wa nia. Z tre ści art. 9 ust. 2b usta wy 
o ewi den cji lud no ści wy ni ka, że „za mel do wa nie w lo ka -
lu słu ży wy łącz nie ce lom ewi den cyj nym i ma na ce lu po -
twier dze nie fak tu po by tu w tym lo ka lu”. PZD od wie lu
lat pro te stu je jed nak prze ciw ko ta kim prak ty kom. Or gan
mel dun ko wy nie wni ka bo wiem w szcze gó ły, czy okre -
ślo ny obiekt na da je się do za miesz ka nia w ro zu mie niu
prze pi sów pra wa bu dow la ne go. Ab sur dów w tej spra wie

jest wie le. Zgła sza ne do mel dun ku ad re sy są bo wiem je -
dy nie nu me ra mi po rząd ko wy mi dzia łek w ROD, ad res
po sia da tyl ko ROD ja ko ca łość, a nie każ dy je go po -
szcze gól ny użyt kow nik. 

Na le ży tak że pod kre ślić, że al ta na w ROD nie speł nia
norm okre ślo nych dla do mu, bo wiem nie wy ma ga pla nów
ar chi tek to nicz nych, zgo dy na bu do wę, ani nie jest kon tro -
lo wa na przez Nad zór Bu dow la ny. Nie jest więc bu dyn -
kiem, w któ rym moż na bez piecz nie za miesz ki wać. OZ
PZD oraz Za rzą dy ROD wie lo krot nie po dej mo wa ły roz -
mo wy z urzę da mi przed sta wia jąc kwe stie za ka zu za miesz -
ki wa nia na te re nie ROD, zgod nie z prze pi sa mi usta wy 
o ROD, ale urzę dy na dal po dej mu ją de cy zję o mel dun -
kach. Trud no mó wić o ska li te go pro ble mu, gdyż PZD nie
po sia da wie dzy, ile osób po sia da za mel do wa nie w ROD.
Są to da ne ewi den cji lud no ści, a nie Związ ku.

Kie dy al ta na sta je się do mem

Z za miesz ki wa niem i mel do wa niem w ogro dzie czę -
sto wią że się też bu dow nic two po nadnor ma tyw ne. Zja -
wi ska te to po waż ne pro ble my, z któ ry mi Zwią zek
zma ga się od wie lu lat. Bu do wa al tan o wy mia rach prze -
kra cza ją cych nor my okre ślo ne za rów no w pra wie bu -
dow la nym, jak i prze pi sach związ ko wych jest sa mo wo lą
bu dow la ną i sta no wi ra żą ce na ru sze nie pra wa. Jed nak w
tym wy pad ku, spra wa jest o wie le bar dziej zło żo na, niż
mo gło by się to wy da wać. Wie le z po nadnor ma tyw nych

al tan wy bu do wa no kil ka dzie siąt lat te mu, gdy nie by ło
szcze gó ło wych prze pi sów re gu lu ją cych ten stan rze czy.
Tym cza sem pra wo, jak wie my, nie dzia ła wstecz i w ta -
kich przy pad kach nie wie le moż na zro bić. Po nad to zmia -
na Pra wa Bu dow la ne go spra wi ła, że za le ga li zo wa ne
zo sta ły w mia stach bu dyn ki wcze śniej za li cza ne do po -
nadnor ma tyw nych, tj. o po wierzch ni od 25 m² do 35 m².
Prze pro wa dzo ne wśród dział kow ców ba da nie na ten te -
mat po ka za ło, że ich zda niem – do pusz czal na po wierzch -
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nia za bu do wy al tan - jest obec nie wy star cza ją ca. Każ dy,
kto ła mie pra wo, mu si być świa do my kon se kwen cji, ja -
kie mo że po nieść z te go ty tu łu. W przy pad ku, gdy dział -
ko wiec wy bu do wał, roz bu do wał lub nad bu do wał al ta nę
prze kra cza jąc do pusz czal ne nor my, za rząd ogro du ma
obo wią zek za wia do mić Nad zór Bu dow la ny. Oso ba po -
sia da ją ca po nadwy mia ro wą al tan kę mu si się li czyć za -
tem z na ka zem jej roz biór ki, a tak że z kon se kwen cja mi
wy ni ka ją cy mi z za pi sów usta wy o ROD, m.in. o bra ku
wy pła ty od szko do wa nia w przy pad ku li kwi da cji. Za rząd
ROD mo że też za żą dać za świad cze nia po twier dza ją ce go
zgod ność wy bu do wa nej al ta ny dział ko wej z wy mo ga mi
okre ślo ny mi w prze pi sach pra wa bu dow la ne go. 

Są jed nak do bre in for ma cje, ja kie pły ną z naj now sze -

go ra por tu KR PZD w tej spra wie. Choć za po bie ga nie
zja wi sku bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go na dział -
kach jest trud ne, to - jak wska zu ją wy ni ki prze pro wa dzo -
nych we wszyst kich okrę go wych za rzą dach PZD ba dań
- za uwa żal ne sta ło się je go za ha mo wa nie. Wszyst ko to
ra zem spra wi ło, że choć pro blem ten wy stę pu je, to jest
on w za sa dzie je dy nie in cy den tal ny, gdyż mie ści się w
gra ni cach 1 proc. Z prze pro wa dzo nej ana li zy wy ni ka, że
do Nad zo ru Bu dow la ne go zgło szo no łącz nie 1856 al tan
wy bu do wa nych z na ru sze niem pra wa. Wie le z tych
spraw jest w to ku, z uwa gi na prze wle kłość po stę po wań
wy ni ka ją cą z prze dłu ża ją cych się od wo łań do wyż szych
in stan cji oraz są dów.

Co gro zi dzi kim lo ka to rom?

W za leż no ści od przy czyn Zwią zek po dej mu je licz ne
dzia ła nia zwal cza ją ce pro blem za miesz ki wa nia. W przy -
pad ku ubó stwa Za rząd ROD ma obo wią zek zgło sić ten
fakt do gmi ny lub po mo cy spo łecz nej. W wie lu okrę gach
co rocz nie w okre sie je sien nym or ga ni zo wa ne są spo tka -
nia dziel ni co wych, Stra ży Miej skiej, pra cow ni ków
MOPS oraz przed sta wi cie li PZD w spra wie bez dom -
nych. Za rzą dy ROD rów nież zgła sza ją pro ble my do Or -
ga nów Opie ki Spo łecz nej lub in nych jed no stek po wo -
ła nych w ce lu prze ciw dzia ła nia bez dom no ści. Je że li za -
miesz ki wa nie na dział ce wy ni ka z in nych przy czyn, Za -
rząd ma obo wią zek za sto so wać sank cje sta tu to we w
sto sun ku do użyt kow ni ka dział ki. W ta kim wy pad ku Za -
rząd ROD mo że roz wią zać umo wę o dzier ża wę dział ki –
wów czas dział ko wicz zo bo wią za ny jest opu ścić ogród
w usta lo nym ter mi nie, a je dy ne, do cze go ma pra wo wła -
sno ści, to obiek ty znaj du ją ce się bez po śred nio na dział -
ce. Nie przy słu gu je mu wte dy żad ne pra wo do od szko -

do wa nia (ta kie jak przy li kwi da cji dział ki), a je śli bę dzie
opóź niał wy pro wadz kę, pre zes za rzą du mo że we zwać
po li cję, któ ra zaj mie się eks mi sją. Za rzą dy ROD in for -
mu ją urzę dy miast o za miesz ki wa niu na dział kach i pro -
wa dzą in ten syw ne dzia ła nia w spra wie ogra ni cze nia te go
zja wi ska. Efek ty nie są jed nak tak spek ta ku lar ne, jak
chcia ły by wi dzieć me dia i spo łe czeń stwo. Zwią zek nie
jest w sta nie po ra dzić so bie z tak po waż nym pro ble mem
bez po mo cy od po wied nich służb i bez wspar cia w tym
wzglę dzie ze stro ny władz sa mo rzą do wych, czy Nad zo -
ru Bu dow la ne go. Sto ją cy na stra ży pra wa Zwią zek nie -
słusz nie po strze ga ny jest przez me dia w ro li ka ta i ata-
ko wa ny jest za „wy rzu ca nie lu dzi na bruk”, pod czas gdy
dą ży je dy nie do te go, by wszy scy dział kow cy by li rów -
ni wo bec pra wa i prze strze ga li je go za pi sów. Eg ze kwo -
wa nie pra wa jest jed nak nie zwy kle trud ne, choć by ze
wzglę du na to, że dzi cy lo ka to rzy przed sta wia ją się 
w ro li po krzyw dzo nych.

NIE dla cwa niac twa

Oce nia jąc pro blem za miesz ki wa nia na dział kach 
w ROD na le ży stwier dzić, że zja wi sko to do ty czy gów -
nie miast, na to miast w ogro dach pod miej skich są to
przy pad ki je dy nie spo ra dycz ne. Stąd słusz na jest kon -
klu zja, że pro blem ten to po kło sie bra ku miesz kań i bez -
ro bo cia oraz to le ro wa nia ła ma nia pra wa przez in sty tu cje,
któ re win ny się ty mi pro ble ma mi zaj mo wać. Se zon zi -
mo wy jest w tym wzglę dzie wy jąt ko wo draż li wy. Nie ste -
ty al ta ny nie są bu dyn ka mi speł nia ją cy mi nor my
bu dow la ne i nie zo sta ły stwo rzo ne z my ślą o za miesz ki -
wa niu w nich. Ca ło rocz ne prze by wa nie na dział kach ge -
ne ru je dla wszyst kich użyt kow ni kom ROD do dat ko we
kosz ty, kło po ty i róż ne go ro dza ju za gro że nia. Jed nym z
nich jest nie bez pie czeń stwo po ża rów al tan oraz znisz -
cze nia in fra struk tu ry ogro dów. Po nad to ne ga tyw ne zja -
wi ska w ogro dach są po żyw ką dla prze ciw ni ków ogro-

d nic twa dział ko we go w mia stach, a skut kiem mo że być
ode bra nie usta wo wych przy wi le jów.

Mi mo ca łej na gon ki, PZD nie usta je w wy sił ku cał ko -
wi te go wy eli mi no wa nia ne ga tyw nych zja wisk na dział -
kach w ROD, aby ogro dy mo gły pra wi dło wo wy peł niać
swo je funk cje usta wo we wo bec dział kow ców i spo łecz -
no ści lo kal nych. Zwią zek w ostat nim cza sie ko lej ny raz
we zwał wszyst kie or ga ny PZD do sto so wa nia sank cji
sta tu to wych wo bec tych za rzą dów ROD i ich człon ków,
któ rzy nie wy peł nia ją swych obo wiąz ków i nie po dej -
mu ją dzia łań zgod nych z usta wą o ROD i sta tu tem PZD
w sto sun ku do dział kow ców na ru sza ją cych pra wo.
Dział ki w ża den spo sób nie mo gą bo wiem za spo ka jać
po trzeb miesz ka nio wych spo łe czeń stwa, bo wiem za prze -
cza to ce lom, ja kim ma ją słu żyć. Bu do wa nie do mów na
dział kach i za miesz ki wa nie w nich nisz czy ideę ogrod -
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nic twa dział ko we go. Mi mo, że jest to zja wi sko mar gi -
nal ne w ska li ca łe go Związ ku, to jest na ty le wi docz ne,
że ro dzi w spo łe czeń stwie prze ko na nie, że ogro dy są wy -
ko rzy sty wa ne do ce lów sprzecz nych z ich prze zna cze -
niem. Ogro dy dział ko we tra cą przez to na po zy tyw nym
wi ze run ku w spo łe czeń stwie, któ re do strze ga ska lę nie -
rów no ści wła snych ob cią żeń w pry wat nym do mu i bez -

kar ność oraz cwa niac two lu dzi wy ko rzy stu ją cych ROD
sprzecz nie z pra wem i in te re sem spo łecz nym. Lu dzie
nie uczci wi nie po win ni ko rzy stać z przy wi le jów. Ogro -
dy dział ko we to nie noc le gow nia ani ta nie w użyt ko wa -
niu i za ku pie osie dla miesz ka nio we. Każ dy kto ła mie
pra wo mu si być świa do my te go, że bę dzie mu siał po -
nieść kon se kwen cje swo je go po stę po wa nia.

AH

3. Nie bàdêmy oboj´tni. Obok nas zamarzajà ludzie 

Jak in for mu je Rzą do we Cen trum Bez pie czeń stwa od
1 li sto pa da w Pol sce za mar z ło już 50 osób. Tyl ko w cią -
gu ostat nie go week en du siar czy sty mróz przy czy nił się
do śmier ci 21 osób. To sku tek bar dzo ni skich tem pe ra tur,
któ re szcze gól nie no cą od no to wy wa ne są w ca łym kra -
ju, a tak że ludz kiej obo jęt no ści. Tym cza sem wy star czy
je den krót ki te le fon, by oca lić ko muś ży cie. Mi mo wie -
lu ape li ze stro ny po li cji, od po wied nich in sty tu cji, a tak -
że Kra jo wej Ra dy, któ ra ape lo wa ła do wszyst kich
Za rzą dów ROD i dział kow ców o zwra ca nie szcze gól nej
uwa gi na bez dom nych w ogro dach, nie usta ją co od no to -
wy wa ne są ko lej ne przy pad ki za mar z nięć.

Sza cun ko we da ne mó wią o ok. 30 tys. do na wet 300
tys. osób nie ma ją cych sta łe go da chu nad gło wą i cie płe -
go ką ta, któ ry po zwo lił by prze trwać zi mę. Oso by te szu -
ka jąc schro nie nia przed chło dem tra fia ją tak że do
ogro dów dział ko wych i al ta nek. Nie ste ty jest to tyl ko po -
zor ne schro nie nie, gdyż w wie lu ogro dach w okre sie zi -
mo wym wy łą cza ny jest prąd i wo da. Wy ni ka to nie tyl ko
z za koń cze nia se zo nu dział ko we go, kie dy z ogro dów
zni ka ją dział kow cy, ale też ze wzglę du na nie przy sto so -
wa nie in sta la cji elek trycz nych i hy drau licz nych do ni -
skich tem pe ra tur, któ re mo gą po wo do wać ich uszko-
dze nie. Bez dom ni, któ rzy szu ka ją miej sca do prze trwa -
nia wła śnie w ROD, nie wie dząc o tym, ska zu ją sie bie na
pew ną śmierć. Po nad to nie tyl ko na ra ża ją oni swo je ży -
cie, ale tak że sta no wią za gro że nie dla ogro dów dział ko -
wych po przez wznie ca nie po ża rów. 

Dla te go tak waż ne jest, by re ago wać, gdy wi dzi my
oso by bez dom ne, śpią ce w nie ogrze wa nych po miesz cze -
niach, al tan kach lub na dwo rze. Naj le piej za wia do mić
wów czas po li cję, straż miej ską lub po żar ną, któ re udzie -
lą po trze bu ją cym po mo cy.

Za mar z nąć moż na nie tyl ko wte dy, gdy na ter mo me -
trach po ja wia ją się mi nu so we tem pe ra tu ry, oscy lu ją ce
mię dzy mi nus 10, a mi nus 20 stop ni Cel sju sza. Skraj ne
wy zię bie nie i hi po ter mia moż li wa jest tak że wte dy, gdy
czło wiek dłu go prze by wa w chło dzie, mi mo, iż tem pe ra -
tu ra jest do dat nia.

War to o tym pa mię tać, że czło wiek wy chło dzo ny,
zzięb nię ty, czy za ma rza ją cy nie re agu je na py ta nia i ko -

mu ni ka ty, dla te go nie do py tuj my gdzie miesz ka i co ro -
bi, ale dzwoń my po po moc. W tem pe ra tu rze po wie trza
mi nus 37 st. C tem pe ra tu ra ludz kie go cia ła ob ni ża się o
1 sto pień na każ de pół go dzi ny. Bez wzglę du na to, czy
na mro zie ma sze ru je my, czy ma cha my rę ka mi, tem pe ra -
tu ra nie ubła ga nie spa da. Po kil ku dzie się ciu mi nu tach na
mro zie tem pe ra tu ra cia ła ob ni ża się do 35 st. C. To stan
płyt kiej hi po ter mii, w któ rej dzia ła nie mó zgu czło wie ka
jest znacz nie ogra ni czo ne. Dla te go wła śnie mar z ną cy
czło wiek prze sta je pa mię tać, tra ci chwi la mi świa do mość
i prze sta je ra cjo nal nie oce niać swo je po ło że nie. Przy
tem pe ra tu rze cia ła wy no szą cej 33 stop nie po ja wia się
apa tia, przy tem pe ra tu rze mi nus 32 stop ni - otę pie nie.
Zwy kle za ma rza ją cy lu dzie bez wied nie przyj mu ją po zy -
cję pło do wą. Je śli wi dzi my le żą ce go w ta kiej po zy cji
czło wie ka, re aguj my na tych miast – każ da se kun da mo -
że de cy do wać o je go ży ciu.

Kra jo wa Ra da PZD ko lej ny raz pro si wszyst kie Za rzą -
dy ROD oraz dział kow ców o bacz ne zwra ca nie uwa gi
na oso by prze by wa ją ce w okre sie zi mo wym w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Każ de go obo wią zu je zwy -
kła spo łecz na so li dar ność i su mie nie, któ re nie po zwa la
być obo jęt nym wo bec nie do li in nych. Wy ra zem na sze go
za in te re so wa nia lo sem bliź nie go jest wła śnie wy ko na nie
krót kie go te le fo nu, któ ry zaj mie nie wię cej niż kil ka se -
kund, a mo że ura to wać ko muś ży cie. Dla te go wi dząc
błą ka ją cą się po ogro dach dział ko wych oso bę lub in ne
nie po ko ją ce zja wi ska z udzia łem nie zna nych osób, któ -
re mo gą być bez dom ne, cho re lub po trze bu ją po mo cy,
na le ży za dzwo nić do Stra ży Miej skiej pod ogól no pol -
ski nu mer 986. Dzwo nić moż na za rów no z te le fo nów
sta cjo nar nych, jak i ko mór ko wych, nie ma też po trze by
wy bie ra nia nu me ru kie run ko we go. Ten je den te le fon
uru cha mia sys tem ko or dy na cji zi mo wej, po zwa la ją cy
bez dom nym prze trwać zi mę i jed no cze śnie przy go to wu -
je ich do wyj ścia na pro stą.

W mia rę moż li wo ści za chę ca my Za rzą dy ROD do pa -
tro lo wa nia ogro dów, w ce lu spraw dze nia czy znaj du ją
się tam oso by szu ka ją ce schro nie nia w nie ogrze wa nych
al ta nach. Nie bądź my obo jęt ni na los dru gie go czło wie -
ka. By ura to wać czy jeś ży cie nie trze ba być bo ha te rem,
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wy star czy roz gląd nąć się do oko ła sie bie i do strzec 
w bez dom nym czło wie ka, któ re mu trze ba po móc.

Bez dom nym po mo cy udzie la ją Miej skie Ośrod ki Po -
mo cy Spo łecz nej. Po nad to w więk szo ści miast dzia ła ją
tak że schro ni ska, któ re przyj mu ją bez dom nych nie za leż -
nie od ilo ści łó żek i miej sca. Oso bom ubo gim, po zba -
wio nym da chu nad gło wą po ma ga ją też wo lon ta riu sze 

z or ga ni za cji po za rzą do wej To wa rzy stwa Po mo cy 
im. św. Bra ta Al ber ta, któ re pro wa dzi 130 pla có wek 
w 61 miej sco wo ściach w ca łej Pol sce (ad re sy pla có wek:
http://www.bra tal bert.org). 

Wy kaz pla có wek za pew nia ją cych wspar cie oso bom
bez dom nym na stro nie in ter ne to wej pzd.pl

AH

4. Przeniesienie prawa do działki

Usta wa o ROD z 2013 r. wpro wa dzi ła ja sne za sa dy po -
zwa la ją ce dział kow com prze no sić swo je pra wo do dział -
ki na in ne oso by. Mi mo wy raź nych za pi sów wie lu
dział kow ców na dal nie wie, ja kie prze pi sy obo wią zu ją
w tym za kre sie i ja kich na le ży do peł nić for mal no ści. Za -
rów no do Kra jo wej Ra dy, jak i okrę go wych za rzą dów
na pły wa ją py ta nia zwią za ne z pro ce du rą prze ka za nia
dział ki na rzecz in nej oso by, dla te go war to jesz cze raz
przy po mnieć, że pro ces ten re gu lu je art. 41 usta wy 
o ROD. Na le ży wy raź nie za zna czyć, że dział ko wiec jest
je dy nie dzier żaw cą dział ki, a nie jest wła ści cie lem. Na -
sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na dział ce
sta no wią oczy wi ście je go wła sność, ale grunt, na któ rym
znaj du je się dział ka już nie. Na le ży on bo wiem do gmi -
ny lub Skar bu Pań stwa. Grun ty te są od da ne w użyt ko -
wa nie na czas nie ozna czo ny lub w użyt ko wa nie wie -
czy ste z prze zna cze niem na za kła da nie ogro dów. PZD
jest więc ich użyt kow ni kiem. Dział ko wiec nie mo że za -
tem sprze dać dział ki, po nie waż nie jest ona je go wła sno -
ścią. Mi mo, że jest to za pis wy ni ka ją cy wprost z usta wy,
na wie lu stro nach in ter ne to wych po ja wia ją się ogło sze -
nia o sprze da ży dział ki re kre acyj nej. Trze ba za cho wać
szcze gól na ostroż ność przy oce nie ta kich ofert, po nie -
waż czę sto wpro wa dza ją one przy szłych użyt kow ni ków
w błąd co do sta nu praw ne go grun tu. Za tem na le ży jesz -
cze raz pod kre ślić, że prze nie sie nie pra wa do dzier ża wy
nie sta no wi sprze da ży dział ki.

Prze nie sie nie pra wa do dział ki na stę pu je w dro dze
umo wy za war tej po mię dzy dział kow cem a peł no let nią
oso bą fi zycz ną (art. 41 ust. 1 usta wy o ROD). Ta ka umo -
wa obej mu je oświad cze nie o prze nie sie niu pra wa. Po -
win na też re gu lo wać kwe stię roz li cze nia stron za znaj -
du ją ce się na dział ce na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty
sta no wią ce wła sność dział kow ca (art. 42 ust. 2 usta wy o
ROD). War to pa mię tać, że w ra mach osób bli skich moż -
na prze nieść pra wo nie od płat nie, w for mie da ro wi zny,
ale trze ba to za zna czyć w umo wie.

Du że zna cze nie ma for ma oma wia nej po wy żej umo wy.
Usta wa wy ma ga, aby zo sta ła za war ta w for mie pi sem nej,

z pod pi sa mi no ta rial nie po świad czo ny mi. Co waż ne, nie
jest wy ma ga na for ma ak tu no ta rial ne go. Cho dzi je dy nie
o to, aby au ten tycz ność pod pi sów stron w umo wie zo sta -
ła urzę do wo po świad czo na przez no ta riu sza. Ozna cza to,
że oso by, któ re chcą mię dzy so bą prze nieść pra wo do
dział ki po win ny spo rzą dzić pi sem na umo wę, a na stęp nie
pod pi sać ją w obec no ści no ta riu sza. Umo wę na le ży spo -
rzą dzić w trzech jed no brz mią cych eg zem pla rzach, po jed -
nym dla każ dej ze stron i do dat ko wy eg zem plarz, któ ry
trze ba zło żyć do za rzą du ROD. Brak za cho wa nia ta kiej
for my spo wo du je nie waż ność umo wy.

Je że li speł ni się po wyż sze wy ma ga nia, to umo wa bę -
dzie waż na. Jej sku tecz ność bę dzie jed nak za wie szo na
do cza su za twier dze nia umo wy przez za rząd ROD. Pro -
ce du ra ta ka wy ni ka z ko niecz no ści za pew nie nia pra wi -
dło we go funk cjo no wa nia ogro du. W tym ce lu na le ży
wraz z umo wą zło żyć do za rzą du ROD wnio sek o za -
twier dze nie prze nie sie nia praw do dział ki. Przy kła do wy
for mu larz ta kie go wnio sku, jak i sa mej umo wy znaj du -
je się na stro nie in ter ne to wej Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w za kład ce Pra wo (Wzo ry do ku men tów).

Od chwi li zło że nia te go wnio sku za rząd ogro du ma 
2 mie sią ce na za twier dze nie lub od mo wę za twier dze nia
ta kie go prze nie sie nia. Za twier dze nie to po win no przy -
jąć for mę uchwa ły za rzą du ROD. Je że li we wska za nym
ter mi nie nie za pad nie żad na uchwa ła, to prze nie sie nie
pra wa do dział ki bę dzie uwa ża ne za za twier dzo ne z mo -
cy pra wa (art. 41 ust. 3 usta wy o ROD) i dział ko wiec nie
bę dzie już mu siał do peł niać żad nych do dat ko wych for -
mal no ści.

Za rząd ROD mo że od mó wić za twier dze nia w for mie
uchwa ły, ale tyl ko z waż nych po wo dów. Uchwa ła ta ka
mu si być uza sad nio na i przy brać for mę pi sem ną pod ry -
go rem nie waż no ści. Od mo wa za twier dze nia mo że być
za skar żo na do są du przez każ dą ze stron umo wy. Ewen -
tu al ne orze cze nie są du o bez sku tecz no ści od mo wy za -
stą pi za twier dze nie prze nie sie nia praw do dział ki (art. 41
ust. 7 usta wy o ROD).

Wio let ta Za le ska
Pra cow nik w Wy dzia le Pre zy dial nym

Kra jo wej Ra dy PZD
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Re gu la min ROD re gu lu je naj istot niej sze za gad nie nia
zwią za ne z funk cjo no wa niem ogro du oraz za go spo da ro -
wa niem i ko rzy sta niem z dział ki. Jest to do ku ment, któ -
ry ma dla dział kow ców du że zna cze nie, po nie waż za wie -
ra za sa dy okre śla ją ce m.in. spo sób i miej sce na sa dzeń
drzew i krze wów oraz lo ka li za cję i wy mia ry al ta ny. Nie -
prze strze ga nie prze pi sów w tym za kre sie ma nie ste ty
naj więk szy wpływ na ne ga tyw ne re la cje po mię dzy naj -
bliż szy mi są sia da mi.

Do Kra jo wej Ra dy na pły wa wie le skarg na dział kow -
ców, któ rzy nie prze strze ga ją pra wa związ ko we go w tym
za kre sie. Naj wię cej uwag do ty czy wy bu do wa nia lub roz -
bu do wa nia al ta ny nie zgod nie z re gu la mi nem. W § 59
wy raź nie za pi sa no, że od le głość al ta ny od gra ni cy dział -
ki nie mo że być mniej sza niż 3 me try. Nie któ rzy dział -
kow cy, mi mo te go na ka zu bu du ją al ta ny przy sa mej
gra ni cy dział ki, twier dząc, że uzy ska li na to zgo dę są sia -
da i za rzą du ROD. W re gu la mi nie ROD nie ma jed nak
żad ne go prze pi su, któ ry ze zwa lał by na wy bu do wa nie al -
ta ny w od le gło ści mniej szej niż 3 me try za zgo dą są sia -
da lub za rzą du ROD. Je że li nie prze wi dzia no ta kiej
moż li wo ści w ure gu lo wa niach praw nych, to zna czy, że
al ta ny nie moż na pod żad nym pre tek stem zbu do wać 
w od le gło ści mniej szej niż wska za na w prze pi sach. Re -
gu la min nie upo waż nia rów nież żad ne go or ga nu Związ -
ku na wy ra że nie zgo dy na od stęp stwo od tej za sa dy,
dla te go za rząd ROD nie ma pra wa jej udzie lić. Wią żą ce
w tym za kre sie są tyl ko za sa dy za war te w re gu la mi nie
ROD. Po stę po wa nie dział kow ców, któ rzy wy bu do wa li
al ta nę nie zgod nie z prze pi sa mi sta no wi ra żą ce na ru sze -
nie pra wa i ne ga tyw nie wpły wa na re la cje z są sia da mi.
Al ta na wy bu do wa na na gra ni cy dział ki po wo du je bo -
wiem w le cie za ciem nie nie są sied nich upraw, a w cza sie
desz czu ich za le wa nie. Dział ka jest prze zna czo na głów -
nie do pro wa dze nia upraw ogrod ni czych, dla te go ich
nisz cze nie w ta ki spo sób bu dzi ne ga tyw ne emo cje wśród
są sia dów.

Pro ble mem dla wie lu dział kow ców są rów nież nie wła -
ści wie po sa dzo ne ro śli ny. Przy wy bo rze ga tun ków drzew
i krze wów owo co wych, ja kie bę dą sa dzo ne na dział ce
na le ży do bie rać od mia ny sła bo ro sną ce lub kar ło wa te 
i po sa dzić je co naj mniej 2 me try od gra ni cy dział ki. 
W przy pad ku mo re li na le ży za cho wać od le głość co naj -
mniej 3 m, na to miast cze re śnia i orzech wło ski nie mo -
gą być sa dzo ne w od le gło ści mniej szej niż 5 m. Wy ją tek
w tym przy pad ku sta no wią szcze pion ki na pod kła dach
sła bo ro sną cych, któ re moż na sa dzić w od le gło ści nie
mniej szej niż 3 m. Krze wy na to miast na le ży sa dzić 
w od le gło ści nie mniej szej niż 1 m. od gra ni cy dział ki, 
a krze wy lesz czy ny 3 m.

Na dział ce w ROD do pusz cza się tak że sa dze nie drzew
ozdob nych, w tym igla ków, jed nak rów nież pod wa run -
kiem, że bę dą to ga tun ki i for my sła bo ro sną ce, któ re
trze ba sa dzić co naj mniej 2 m od gra ni cy dział ki.

Prze pi sy te są bar dzo waż ne, po nie waż nie wła ści we
po sa dze nie drze wa czy krze wu, przy spa rza do dat ko we
kło po ty nie tyl ko dla dział kow ca, ale szcze gól nie dla je -
go są sia dów, gdyż zbyt wy so kie i roz ło ży ste drze wa za -
cie nia ją dział ki, a spa da ją ce li ście i ga łę zie za śmie ca ją
je. Pro ble ma tycz ne jest rów nież zbie ra nie owo ców, po -
nie waż każ dy z dział kow ców, za rów no ten, czy je jest
drze wo, jak i ten, na któ re go te re nie wy sta ją ga łę zie rosz -
czą so bie pra wo do zbio rów. Aby roz wią zać pro blem 
w § 73 re gu la mi nu ROD wpro wa dzo no obo wią zek cię -
cia i prze świe tla nia drzew i krze wów ozdob nych i owo -
co wych w ta ki spo sób, aby ga łę zie nie prze kra cza ły
gra nic dział ki. W ra zie nie do peł nie nia te go obo wiąz ku
użyt kow nik są sied niej dział ki mo że ob ciąć prze cho dzą -
ce ga łę zie, je że li wy zna czy wcze śniej są sia do wi od po -
wied ni ter min do ich usu nię cia, a ten mi mo we zwa nia
nie do peł nił cią żą ce go na nim obo wiąz ku.

War to jesz cze raz pod kre ślić, że każ dy dział ko wiec jest
zo bo wią za ny do za go spo da ro wa nia i ko rzy sta nia z dział -
ki zgod nie z jej prze zna cza niem i w ta ki spo sób, aby nie
stwa rzać za gro żeń i utrud nień w ko rzy sta niu z dzia łek
przez są sia dów. Wszy scy po win ni mieć świa do mość, że
nie prze strze ga nie prze pi sów pra wa okre śla ją ce go za sa dy
funk cjo no wa nia ROD, na wet przez po je dyn cze oso by
mo że w kon se kwen cji do pro wa dzić do utra ty przy wi le -
jów przez ca łą spo łecz ność dział ko wą. Wnio sek jest za -
tem pro sty, aby móc w peł ni ko rzy stać z dział ki na le ży
ow szem pod dać się pew nym ogra ni cze niem, ale dzię ki
te mu zy ska się pew ność, że za cho wa nie in nych nie bę -
dzie za kłó ca ło cza su spę dza ne go na dział ce, ani przy spa -
rza ło do dat ko wych trud no ści w jej upra wie.

W związ ku z licz ny mi na ru sze nia mi re gu la mi nu w tym
za kre sie przez nie któ rych dział kow ców, człon ko wie za -
rzą dów po win ni stać na stra ży prze strze ga nia prze pi sów,
bo wiem do ich obo wiąz ków, nie za leż nie od szcze bla or -
ga ni za cyj ne go, na le ży mię dzy in ny mi czu wa nie nad
prze strze ga niem przez dział kow ców pra wa związ ko we -
go, pra wa ogól nie obo wią zu ją ce go, a tak że nad funk cjo -
no wa niem spo łecz no ści dział ko wej zgod nie z za sa da mi
współ ży cia spo łecz ne go. Na le ży przy po mnieć, że nad -
zór nad pra wi dło wym za go spo da ro wa niem ogro du spra -
wu je za rząd ROD, któ ry po dej mu je od po wied nie dzia-
ła nia przy wra ca ją ce stan zgod ny z pra wem, dla te go
dział kow cy, któ rzy ła mią prze pi sy w tym za kre sie po -
win ni li czyć się z kon se kwen cja mi wy ni ka ją cy mi z pra -
wa związ ko we go.

Wio let ta Za le ska
Kra jo wa Ra da PZD

5. Skutki nieprzestrzegania regulaminu ROD
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Kwe stie al tan ki na dział ce re gu lu je sze reg prze pi sów,
z któ ry mi war to się za po znać je że li za mie rza my przy stą -
pić do bu do wy lub na by li śmy dział kę z ist nie ją cą al tan -
ką. Na sa mym po cząt ku po win ni śmy za dać so bie py ta-
nie, co kry je się pod de fi ni cją al tan ka ogro do wa? Na to
py ta nie od po wia da nam Usta wa z dnia 20 mar ca 2015 r.
o zmia nie usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz nie któ rych
in nych ustaw, któ ra w art. 2 usta wy z dnia 13 grud nia
2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 40) wpro wa dza de fi ni cje al tan ki dział ko -
wej  – przez któ rą na le ży ro zu mieć wol no sto ją cy bu dy -
nek re kre acyj no -wy po czyn ko wy lub in ny obiekt bu dow-
la ny speł nia ją cy ta ką funk cję, po ło żo ny na te re nie dział -
ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym.

Tak więc na sza al tan ka mo że mieć kon struk cję drew -
nia ną i mu ro wa ną.

Ko lej nym kro kiem przed roz po czę ciem bu do wy na szej
al tan ki jest za po zna nie się z prze pi sa mi do ty czą cy mi wy -
mia rów na sze go przed się wzię cia, któ ry po zwo li nam na
unik nię cie kło po tów z Nad zo rem Bu dow la nym.

Kwe stię tę re gu lu je usta wa o ROD z dnia 13 grud nia
2013 r. art. 2 pkt 9 a mó wią cy, że al tan ka dział ko wa po -
ło żo na na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go mo że
mieć po wierzch nię za bu do wy do 35 m2 oraz wy so ko ść
do 5 m przy da chach stro mych i do 4 m przy da chach

pła skich, przy czym do po wierzch ni za bu do wy nie wli -
cza się ta ra su, we ran dy lub gan ku, o ile ich łącz na po -
wierzch nia nie prze kro czy 12 m2 oraz uchwa lo ny przez
Kra jo wą Ra dę PZD w dniu 1 paź dzier ni ka 2015 r. Re -
gu la mi n ROD, mia no wi cie w § 44 pkt. 2–6 mó wią cy, że
al ta na dział ko wa mo że mieć po wierzch nię za bu do wy
mie rzo ną po ob ry sie ścian ze wnętrz nych do 35 m2. Do
po wierzch ni za bu do wy nie wli cza się ta ra su, we ran dy
lub gan ku, o ile ich łącz na po wierzch nia nie prze kra cza
12 m2, przy czym mu si my pa mię tać, że od le głość al tan -
ki od gra ni cy dział ki wy no si 3 m.

Oprócz po wyż szych wy mia rów al tan ki, waż nym jest za -
po zna nie się z § 45 Re gu la mi nu ROD mó wią cym, że dział -
ko wiec obo wią za ny jest po wia do mić na pi śmie za rząd
ROD o za mia rze bu do wy, nad bu do wy lub roz bu do wy al ta -
ny dział ko wej, za łą cza jąc ry su nek uwzględ nia ją cy jej po -
wierzch nię za bu do wy i wy so kość oraz usy tu owa nie wzglę-
dem gra nic dział ki zgod nie z pa ra me tra mi okre ślo ny mi 
w § 44. Pa mię taj my, że Za rząd ROD je dy nie przyj mu je
zgło sze nie, a nie wy da je po zwo le nia na jej bu do wę, gdyż
zgod nie z prze pi sa mi Pra wa Bu dow la ne go art. 29 pkt. 1 
ust. 4 po zwo le nia na bu do wę nie wy ma ga bu do wa al tan
dział ko wych i obiek tów go spo dar czych, o któ rych mo wa
w usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).

6. Altana ogrodowa – jaka powinna byç?

Jak li czo na jest po wierzch nia za bu do wy al tan ki ogro do wej?

W brew na szym prze ko na niom i twier dze niach nie któ -
rych z nas, że po wierzch nie za bu do wy li czy się na wy so ko -
ści 50 cm od po zio mu grun tu, nie któ re wy ko na ne przez
dział kow ców al tan ki o kon struk cji tzw. grzy ba, któ re w
pod sta wie są zgod ny z wy mia ra mi ob wa ro wa ny mi w prze -
pi sach, na to miast ich gór na część prze kra cza gra ni ce nor my.

Zgod nie więc z obo wią zu ją cą de fi ni cją za war tą w pol -
skiej nor mie PN-ISO 9836:1997 przez po wierzch nię za -
bu do wy uzna je się po wierzch nię te re nu za ję te go po przez
bu dy nek w sta nie wy koń czo nym, mie rzo nym przez rzut
pio no wy ze wnętrz nych kra wę dzi bu dyn ku na po wierzch -
nię te re nu. 

Jak li czo na jest wy so kość al tan ki na wznie sie niu?

Na to py ta nie znaj dzie my od po wiedź rów nież w Roz -
po rzą dze niu Mi ni stra In fra struk tu ry § 7 mó wią cym, że
wy so kość bu dyn ku lub je go czę ści, słu żą ca do okre śle -
nia mak sy mal ne go, pio no we go wy mia ru bu dyn ku, li czy
się od po zio mu te re nu przy naj ni żej po ło żo nym wej ściu
do bu dyn ku do gór nej kra wę dzi ścia ny ze wnętrz nej,

gzym su lub at ty ki bądź ja ko wy miar li czo ny od po zio mu
te re nu do naj wy żej po ło żo nej kra wę dzi da chu (ka le ni cy)
lub punk tu zbie gu po ła ci da cho wych.

Tak więc pod czas bu do wy al tan ki dział ko wej na zbo -
czu mu si my pa mię tać, aby wej ście do bu dyn ku by ło usy -
tu owa ne od stro ny naj wy żej po ło żo ne go po zio mu te re nu.

Co ro zu mie my pod po ję ciem dach pła ski, a dach stro my?

Jak już wcze śniej by ło wspo mnia ne al tan ka dział ko wa
zgod nie z Re gu la mi nem ROD oraz Usta wą Pra wo Bu -
dow la ne mo że mieć wy so kość 5 m przy da chu dwu spa -
do wym oraz 4 m przy da chu pła skim. Na wy żej
wy mie nio ne de fi ni cje mo że my uzy skać od po wiedź 

w Pol skiej Nor mie PZ-89/B -10425, któ ra sta no wi, iż:
– dach pła ski jest to dach o ką cie na chy le nia kon -

struk cji po ła ci nie więk szej niż 12o

– dach stro my jest to dach o ką cie na chy le nia kon -
struk cji po ła ci więk szej niż 12o

In spek tor ds. in we sty cji OZ w Szcze ci nie
Ma rian Paw łow ski
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Moż na by tak po wie dzieć, o nie któ rych dział kow cach,
ogła sza ją cych przez biu ra nie ru cho mo ści ofer ty na sprze -
daż dom ków re kre acyj no -let ni sko wych. 

Ta kie np. ogło sze nie – dom na sprze daż, do mek re kre -
acyj no -let ni sko wy – Bar to sze wo 32, pow. po lic ki, 
75 m2, dział ka 400 m2, ce na 169 000, po ło że nie – wieś,
oko li ca: las, je zio ro. Do jazd – utwar dzo ny, me dia – prąd
i wo da oraz in for ma cje do dat ko we: piw ni ca, strych, ga -
raż, czynsz 1 zł, ma te riał – ce gła, za bez pie cze nie – te ren
za mknię ty.

A po nad to in for ma cje do dat ko we, że jest to peł na wła -
sność z księ gą wie czy stą oraz do za miesz ka nia, mo że
każ de go po ten cjal ne go na byw cę wpro wa dzić w błąd.
Jest to bo wiem pra wie, że stan wy ma rzo ny. Błęd ność ta -
kie go ogło sze nia wy ni ka z te go że:

• Do mek znaj du je się na te re nie ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go, gdzie grunt jest wła sno ścią gmi -
ny w użyt ko wa niu wie czy stym PZD.

• Jest to bu dow la po nadnor ma tyw na, gdyż do pusz -
czal na po wierzch nia za bu do wy wy no si 35 m2

oraz nie za bu do wa ny ta ras.
• Nie zgod ne z pra wem są rów nież piw ni ca, strych

i ga raż.
• Użyt kow nik dział ki nie pła ci żad ne go czyn szu, 

a pła ci je dy nie skład kę człon kow ską i opła ty za
za rzą dza nie ogro dem.

• Dział ko wiec le gi ty mu je się peł ną wła sno ścią, je -
dy nie do te go, co znaj du je się na dział ce, pod wa -
run kiem, że za bu do wa na dział ce jest zgod na 
z prze pi sa mi ustaw.

• Do mek – al ta na nie mo że słu żyć do sta łe go za -
miesz ki wa nia, gdyż jest to na ru sze nie prze pi sów
usta wy i mo że być po wo dem wy po wie dze nia

umo wy dzier ża wy dział ko wej.
Tak więc da jąc ta kie ogło sze nie na ru sza się pra wo 

– po świad cza jąc nie praw dę, nie mó wiąc już o tym, iż 
w wie lu przy pad kach na ru sza pra wo za pi sa ne w usta wie
o ROD.

Ta kich ogło szeń po ja wia się wie le. Biu ra po śred ni czą -
ce w kup nie i sprze da ży nie ru cho mo ści za miesz cza ją je
bez kry tycz nie, ale świad czy to rów nież, że pra cow ni cy
tych biur nie zna ją obo wią zu ją ce go pra wa, a to w su mie
mo że być przy czy ną wiel kich per tur ba cji po zre ali zo wa -
niu ta kiej trans ak cji.

W ta kiej sy tu acji na le ży wy cią gnąć wnio sek, aby za -
rzą dy ROD śle dzi ły ta kie ogło sze nia, per so na li zo wa ły
użyt kow ni ków ta kich dzia łek i sto so wa ły wo bec nich
prze pi sa mi usta wy sank cje. Przy zmia nie użyt kow ni ka
nada rza się ide al na oka zja do wy eli mi no wa nia wszel kich
nie pra wi dło wo ści, spo wo do wa nych wręcz bez myśl nym
in we sto wa niem, nie zgod nym z pra wem oraz uchro nie -
nie po ten cjal nych dział kow ców przed uwi kła niem się 
w kło po ty.

Bio rąc pod uwa gę wie lo let nie za bie gi PZD o eli mi no -
wa nie nie pra wi dło wo ści po peł nia nych przez nie któ rych
dział kow ców na le ży uznać, że sto so wa nie kon se kwent -
ne prze pi sów pra wa przez za rzą dy ROD, bę dą sprzy ja ły
po pra wie sy tu acji na od cin ku ist nie nia al tan po nadnor -
ma tyw nych, a co jest czę stą przy czy ną za miesz ki wa nia
w tych bu dyn kach.

Ale ro dzi się py ta nie, czy dział ko wiec, któ ry świa do -
mie na ru sza prze pi sy pra wa zda je so bie spra wę z kon se -
kwen cji?

Po da ny przy kład mo że prze strze że nie któ rych dział -
kow ców przed bra kiem roz sąd ku.

Pre zes OZ w Szcze ci nie
Ta de usz Ja rzę bak

7. OZ PZD w Szczecinie przestrzega: prawo sobie a ˝ycie sobie

Jak co ro ku w okre sie zi mo wym od wiecz nym pro ble -
mem jest za bez pie cze nie mie nia znaj du ją ce go się na
dział ce przed zło dzie ja mi uak tyw nia ją cy mi się zwłasz -
cza w tym okre sie. War to po my śleć, aby wszyst kie
sprzę ty me cha nicz ne i elek trycz ne o znacz nej war to ści
od po wied nio za bez pie czyć, a naj le piej by ło by na okres
zi my za brać je do do mu.

Waż ne jest za bez pie cze nie al ta ny po przez mon taż:
• mon taż okien nic ewen tu al nie krat,
• drzwi me ta lo we z zam ka mi ate sto wa ny mi.

Dzię ki te mu wy dłu żo ny zo sta je czas po trzeb ny zło -
dzie jom na wła ma nie się do środ ka, a tym sa mym więk -
sze praw do po do bień stwo na przy by cie od po wied nich
służb, za nim zo sta ną wy rzą dzo ne więk sze szko dy.

Oprócz po wyż szych przy kła dów, w dzi siej szej do bie
naj lep szą spraw dza ją cą sie me to dą na zło dziei jest za -
sto so wa nie elek tro ni ki i me cha ni ki po łą czo nych z in ter -
wen cją od po wied nich służb. W po wszech nej opi nii
wy ko na nie in sta la cji alar mo wej z mo ni to rin giem agen cji
ochro ny jest na szczy cie ran kin gu naj sku tecz niej szych

8. Działkowcu, czy potrafisz skutecznie zabezpieczyç swoje mienie?



36

me tod za bez pie czeń, gdyż oba wa przed in ter wen cją fi -
zycz ną jest naj więk szym stra sza kiem dla zło dziei, a wy -
ko na na in sta la cja alar mo wa szyb ko in for mu je o wła -
ma niu od po wied nie służ by.

Nie ste ty jak każ dy sys tem ma rów nież swo je wa dy. Je -
że li po sta no wi my za ku pić je den z naj tań szych ofe ro wa -
nych na ryn ku, mo że on mieć sku tecz ność nie wie le
więk szą od ta blicz ki in for mu ją cej, że al tan ka po sia da
alarm. Le piej więc uni kać ta kich niespraw dzo nych, 
o któ rych pro du cen cie nie wie le wia do mo. Zde cy do wa -
nie war to zle cić wy ko na nie alar mu fir mie z do świad cze -

niem, któ ra za pro jek tu je sku tecz nie dzia ła ją cy bez pro -
ble mu sys tem.

Bio rąc pod uwa gę wy mie nio ne wy żej przy kła dy za -
bez pie czeń mo gą one, ale nie mu sza do koń ca uchro nić
nas przed kra dzie żą dla te go pa mię taj my, aby w se zo nie
zi mo wym od cza su do cza su do glą dać swo je go mie nia.
Rów nież w tej kwest na le ży szcze gól na uwa gę zwró cić
na tzw. „po moc są siedz ką”, bo to wła śnie od nich za le -
ży czy po dej mą wła ści we dzia ła nia w mo men cie za uwa -
że nia osób po stron nych znaj du ją cych się na na szej
dział ce.

In spek tor ds. in we sty cji
OZ w Szcze ci nie

Ma rian Paw łow ski

Wiel ki suk ces od nio sły za brzań skie ogro dy, któ re zdo -
mi no wa ły ze szło rocz ną edy cję bu dże tu oby wa tel skie go.
Z ini cja ty wy Pre ze sów ROD zo sta ły zło żo ne trzy pro -
jek ty do ty czą ce in sta la cji so lar nych lamp oświe tle nio -
wych na alej kach ogro do wych.

Pro jek ty do ty czy ły ROD „We be ra”, ROD „Bia ła Ró -
ża”, ROD „Wi śnia”, ROD „1000 le cia”, ROD „Ra tow -
nik”, ROD „Ró ża” i ROD „Od ro dze nie” po ło żo ne 
w Za brzu. Wszyst kie uda ło się wy grać.

In for ma cje o tym suk ce sie mo gli śmy zna leźć w gru -
dnio wym wy da niu „No win Za brzań skich”. „Dru gą edy -
cję za brzań skie go bu dże tu par ty cy pa cyj ne go mo że my
na zwać „dział ko wą” – ta ki mi sło wa mi roz po czy na się
wspo mnia ny ar ty kuł w ga ze cie, któ ry przy bli ża sta ra nia
dział kow ców i wy gra nej ich pro jek tów.

Na oświe tle nie ale jek w ogro dach dział ko wych zo sta -
nie w jej ra mach wy da ne 438 tys. zł z 4 mi lio nów zł, któ -

re by ły do roz dzie le nia mię dzy pro jek ty miesz kań ców.
Na te re nie za brzań skich ogro dów po wsta nie aż 
186 lamp so lar nych. Na uwa gę za słu gu je fakt, że przed -
mio to we lam py po wsta ną w in te re sie nie tyl ko sa mych
dział kow ców, ale rów nież dla miesz kań ców mia sta, któ -
rzy ko rzy sta ją z alei ogro do wych. Jest to nie wąt pli wie
bar dzo waż ne z uwa gi, że obec nie ROD sta ra ją się otwie -
rać na po trze by spo łecz no ści lo kal nej. Lam py po wsta ną
w tym ro ku po wy ło nie niu wy ko naw cy. Jed nak już dzi -
siaj ini cja tor ak cji i Pre zes ROD „Wi śnia” w Za brzu 
p. Le szek Buc ki my śli o na stęp nej edy cji bu dże tu oby -
wa tel skie go. Te mu bę dą słu żyć tak że spo tka nia z dział -
kow ca mi ce lem ro ze zna nia po trzeb ogro dów. Kto wie,
mo że w tym ro ku bę dzie my opi sy wać ko lej ny suk ces za -
brzań skich ogro dów. Z po par ciem dział kow ców jest to
bar dzo praw do po dob ne.

Ma te usz Ma cian ty 
St. insp. ds. te re no wo - praw nych

OZ Ślą ski

9. Wielka wygrana – 7 ROD w zeszłorocznej edycji bud˝etu obywatelskiego
Miasta Zabrze

10. Czy Êwiat stoi w obliczu ekologicznej katastrofy?

Glo bal ne ocie ple nie spę dza sen z po wiek na ukow -
com i po li ty kom z ca łe go świa ta. W ce lu wy pra co wa -
nia wspól nych dzia łań, któ re po wstrzy ma ły by to
nie bez piecz ne zja wi sko, 20 li sto pa da – 11 grud nia br.
w Pa ry żu od był się szczyt kli ma tycz ny CO P21. Je go
zna cze nie jest prze ło mo we, bo wiem po raz pierw szy
w hi sto rii de le ga ci z aż 195 państw wy pra co wa li
wspól ne dzia ła nia w ce lu ra to wa nia kli ma tu. To tak -
że sy gnał, że szcze gól ną tro ską po win ni śmy ob jąć te -

re ny zie lo ne.
Szczyt kli ma tycz ny, któ ry za owo co wał pod pi sa niem

po ro zu mie nia 12 grud nia, mo że ro dzić na dzie ję na po -
pra wę sy tu acji kli ma tycz nej na świe cie. - To zwy cię stwo
dla na szej pla ne ty i przy szłych po ko leń. Świat się zjed -
no czył, co da nam si łę, aby po dą żać tą dro gą dla Zie mi.
Dro gą mą drą, od po wie dzial ną i zrów no wa żo ną – sko -
men to wał se kre tarz sta nu USA John Ker ry, któ ry re pre -
zen to wał Sta ny Zjed no czo ne. Nie moż na mu nie
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przy znać ra cji, bo wiem na ukow cy sza cu ją, że w przy -
pad ku bra ku kon kret nych dzia łań na rzecz prze ciw dzia -
ła nia zmia nom kli ma tycz nym, do 2100 ro ku tem pe ra tu ra
wzro sła by na świe cie aż o 4,5 stop nia C. Pań stwa z ca -
łe go świa ta zde cy do wa ły się jed nak pod jąć wy sił ki, aby
jej wzrost nie wy niósł wię cej niż 2 stop ni C. Co to jed -
nak ozna cza? Pań stwa mu szą zre du ko wać emi sję dwu -
tlen ku wę gla i in nych ga zów cie plar nia nych do
at mos fe ry. Co wię cej, do 2020 ro ku kra je roz wi nię te ma -
ją prze zna czać w su mie aż 100 mld do la rów każ de go ro -
ku na wal kę ze zmia na mi kli ma tycz ny mi. Zo bo wią za ły
się one tak że do wspar cia fi nan so we go mniej za moż nych
roz wi ja ją cych się kra jów. Wkład Pol ski w tym za kre sie
bę dzie wy no sić 8 mln do la rów. 

Po nad to co pięć lat przed sta wi cie le wszyst kich państw

bę dą się spo ty kać, by kon tro lo wać po stęp wdra ża nia 
w ży cie po sta no wień po ro zu mie nia i opra co wy wać dal -
sze dzia ła nia na przy szłość.

Re ali za cja za war te go po ro zu mie nia na szczy cie CO P21
bę dzie nie la da wy zwa niem. Jed nak wy zwa nie to nie jest
je dy nie kwe stią by cia bar dziej eko lo gicz nym, ale to
przede wszyst kim tro ska o los przy szłych po ko leń. O tym,
że stan śro do wi ska jest na praw dę fa tal ny i za miast się po -
pra wiać wciąż się po gar sza, świad czy fakt, że po raz
pierw szy w hi sto rii zo sta ła za war ta glo bal na umo wa kli -
ma tycz na. Aż 195 przed sta wi cie li róż nych państw zdo ła -
ło się po łą czyć w wal ce z glo bal nym ocie ple niem i w
wy eli mi no wa nie efek tu cie plar nia ne go. – To naj lep sza
szan sa na ura to wa nie je dy nej pla ne ty, któ rą ma my – pod -
su mo wał ob ra dy szczy tu pre zy dent USA Ba rack Oba ma.

Pol ska przy ja zna śro do wi sku?

Usta le nia szczy tu w szcze gól no ści do ser ca po win ny
wziąć so bie pol skie wła dze. W tym sa mym cza sie, kie -
dy świat jed no czy się w wal ce o ra to wa nie śro do wi ska
na tu ral ne go, Pol ska zo sta je po zwa na przez Ko mi sję Eu -
ro pej ską do Try bu na łu Spra wie dli wo ści UE za nie prze -
strze ga nie unij nych prze pi sów do ty czą cych ja ko ści
po wie trza. Ko mi sja Eu ro pej ska sy gna li zu je, że zbyt wy -
so kie po zio my stę że nia py łów w po wie trzu mo gą stwa -
rzać po waż ne za gro że nia dla zdro wia pu blicz ne go. To
istot ne, po nie waż Ko mi sja Eu ro pej ska do pa trzy ła się, że
w Pol sce w cią gu ostat nich pię ciu lat do bo we do pusz -
czal ne war to ści py łu za wie szo ne go w po wie trzu by ły sta -
le prze kra cza ne aż w 35 z 46 stref ja ko ści po wie trza. Co
wię cej, w aż 9 z nich zo sta ły tak że prze kro czo ne rocz ne

nor my. Co za tem znaj du je się w na szym po wie trzu? Ra -
ko twór cze sub stan cje, ta kie jak ben zo pi ren i pył za wie -
ra ją cy tlen ki siar ki, azo tu i amo nia ku. W ze sta wie niu 
z sza cun ko wy mi da ny mi do ty czą cy mi za cho ro wań na ra -
ka w Pol sce, te licz by wy glą da ją bar dzo smut no. Co ro -
ku od no to wu je się bo wiem 144 tys. osób, u któ rych
wy kry to ra ka i po nad 92,5 tys. zgo nów z po wo du cho rób
on ko lo gicz nych (!). Sta ty sty ki są nie ubła ga ne, jed nak
wła dze wciąż nie są w sta nie sku tecz nie za pa no wać nad
na gmin nie prze kra cza ny mi nor ma mi do pusz czal nych za -
nie czysz czeń w po wie trzu. Do strze ga to tak że Ko mi sja
Eu ro pej ska, któ ra stwier dzi ła, że do tych cza so we środ ki
praw ne i ad mi ni stra cyj ne po dej mo wa ne przez Pol skę są
nie wy star cza ją ce.

Win ny się tłu ma czy

W od po wie dzi Mi ni ster stwo Śro do wi ska tłu ma czy się,
że wi nę za ten stan rze czy po no szą wszy scy oby wa te le
„Z ana liz wy ni ka, że na nie ko rzyst ny stan po wie trza w
Pol sce wpły wa ją przede wszyst kim emi sje ge ne ro wa ne
przez go spo dar stwa do mo we (ogrze wa nie bu dyn ków,
głów nie prze sta rza ły mi pie ca mi, oraz pa le nie nie od po -
wied niej ja ko ści wę glem, a na wet od pa da mi). Emi sja z
sek to ra by to wo -ko mu nal ne go jest od po wie dzial na za
pra wie 90 proc. emi sji py łu PM10 w ska li kra ju. Trze ba
więc z jed nej stro ny mieć świa do mość, że zmia na te go
sta nu wy ma ga ol brzy mie go wy sił ku po stro nie rzą du, sa -
mo rzą dów i miesz kań ców, a z dru giej, że efek ty wdro żo -
nych w ostat nim cza sie dzia łań nie bę dą na tych miast
wi docz ne” – czy ta my w ko mu ni ka cie Mi ni ster stwa Śro -
do wi ska. Jed no cze śnie Mi ni ster stwo przy po mi na, że
obec na wła dza ak tyw nie dzia ła na rzecz ogra ni cze nia
tych ne ga tyw nych zja wisk. Ja ko je den z przy kła dów po -
da wa na jest nie daw no co pod pi sa na przez pre zy den ta
An drze ja Du dę usta wa tzw. an ty smo go wa. Jed no cze śnie

Mi ni ster stwo in for mu je o przy ję ciu Kra jo we go Pro gra -
mu Ochro ny Po wie trza, któ re go ce lem jest po pra wa ja -
ko ści ży cia miesz kań ców Pol ski po przez osią gnię cie 
w moż li wie krót kim cza sie do pusz czal nych po zio mów
py łu za wie szo ne go i in nych szko dli wych sub stan cji 
w po wie trzu.

Te sta ra nia z pew no ścią na le ży do ce nić, ale jak po ka -
zu je po zew zło żo ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską prze ciw -
ko Pol sce, jej wy sił ki po win ny zo stać zwięk szo ne.
Cie szy tak że, że po za za bie ga mi o czy stość po wie trza,
Pol ska an ga żu je się tak że w in ne ob sza ry eko lo gi za cji.
Świet nym przy kła dem jest choć by pod pi sa na pod czas
szczy tu kli ma tycz ne go CO P21 de kla ra cja fran cu skiej
ini cja ty wy pod na zwą „4 na 1000: gle by dla bez pie czeń -
stwa żyw no ścio we go i kli ma tu”. De kla ra cja ta ma na ce -
lu pod ję cie dzia łań na rzecz wy chwy ty wa nia dwu tlen ku
wę gla przez gle by i pro mo cję ta kich me tod upra wy, któ -
re te dzia ła nia wspie ra ją.
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Jest to z pew no ścią istot na wia do mość dla pol skich
dział kow ców, któ rzy upra wia ją dział ki w 4.846 ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Ci od lat sta wia ją na eko lo -
gicz ne me to dy upra wy zie mi przy ja zne śro do wi sku
na tu ral ne mu. W tych dzia ła niach wspie ra ich Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, któ ry pro wa dzi ROD i do star cza
dział kow com nie zbęd ne ma te ria ły edu ka cyj ne, czy to
pod czas szko leń, czy za po śred nic twem bro szur i fa cho -
wej li te ra tu ry. 

Po ka zu je to do brze choć by wy da na przez Kra jo wą Ra -
dę PZD książ ka pt. „Eko lo gicz na ochro na ro ślin na dział -
ce” au tor stwa prof. dr hab. Ka zi mie rza Wie cha. Dział -
kow cy mo gą się z niej do wie dzieć m.in. o eko lo gicz nych
spo so bach zwal cza nia szkod ni ków i cho rób. Kra jo wa
Ra da PZD bez płat nie ro ze sła ła tę pu bli ka cje Za rzą dom
ROD w ca łej Pol sce i in struk to rom Spo łecz nej Służ by
In struk tor skiej PZD. Za in te re so wa nie tą te ma ty ką jest
jed nak tak du że, że wkrót ce zo sta nie wzno wio ny na kład
tej po zy cji. 

PZD i ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re ozda bia ją
mia sta w ca łej Pol sce, ma ją bez wąt pie nia za sad ni czy
wpływ na rów no wa że nie ja ko ści po wie trza w sil nie zur -
ba ni zo wa nych i uprze my sło wio nych ośrod kach. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców rów nież do strze ga glo bal ne pro -
ble my kli ma tycz ne, nad któ ry mi przez ubie głe dwa ty go -
dnie de ba to wa li przed sta wi cie le 195 państw. Po za
pro mo cją eko lo gicz nych me tod upra wy ro ślin, PZD po -
sta no wił tak że do ło żyć ma łą „ce gieł kę” do za po bie ga nia
tym ne ga tyw nym za mia nom kli ma tycz nym. W prze pi -
sach związ ko wych, jak rów nież w usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 13 grud nia 2013 ro ku, za pi sa ny
jest cał ko wi ty za kaz spa la nia w ROD. Dział kow cy, któ -
rzy w peł ni ro zu mie ją jak szko dli wy wpływ ma spa la nie
na śro do wi sko, chęt nie do sto so wu ją się do tych norm
praw nych. Dzię ki te mu ra mię w ra mię z PZD dzia ła ją
oni na rzecz ogra ni cze nia dwu tlen ku wę gla w po wie trzu.

Ko lej nym dzia ła niem Związ ku i użyt kow ni ków ogro -
dów na rzecz eko lo gii jest se gre ga cja od pa dów. Więk -
szość ROD w Pol sce jest wy po sa żo na w od po wied nie
po jem ni ki, w któ rych moż na sor to wać śmie ci. Z ko lei w
przy pad ku resz tek ro ślin nych, dział kow cy gro ma dzą je
w spe cjal nych eko lo gicz nych kom po stow ni kach, któ re
znaj du ją się na każ dej dział ce. Jest to nie tyl ko przy ja zny
śro do wi sku spo sób po zby wa nia się od pa dów zie lo nych,
ale rów no cze śnie do sko na ła me to da wy twa rza nia eko lo -
gicz ne go kom po stu.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we swo ją funk cję eko lo gicz -
ną peł nią tak że po przez ochro nę bio róż no rod no ści. ROD
to sie dli sko wie lu chro nio nych ga tun ków zwie rząt, ale

rów nież rzad kich ga tun ków ro ślin. Dział kow cy przy wią -
zu ją szcze gól ną tro skę do ich pie lę gna cji, a w zbi lan so -
wa nym śro do wi sku ogro du ma ją one ide al ne wa run ki do
roz wo ju i wzro stu. W opie ce nad tak wy ma ga ją cy mi ro -
śli na mi dział kow com po ma ga wie dza za czerp nię ta z wy -
daw nictw, ta kich jak „dział ko wiec” i „Mój ogró dek”.

Tak że zwie rzę ta znaj du ją spo koj ny azyl w ROD.
Dział kow cy ja ko mi ło śni cy przy ro dy wy ka zu ją się
szcze gól ną wo bec nich opie ką. Nie dzi wi za tem za an ga -
żo wa nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców w kam pa nię
edu ka cyj ną „Jeż swój zwierz” we współ pra cy ze Sto wa -
rzy sze niem na Rzecz Eko ro zwo ju Agro – Gro up. Pod -
czas niej ca łą wio snę br. we wszyst kich ro dzin nych
ogro dach dział ko wych by ły roz wie szo ne pla ka ty in for -
ma cyj ne z in struk cja mi jak po stę po wać z je ża mi. 

To nie je dy na współ pra ca PZD z in ny mi sto wa rzy sze -
nia mi na rzecz ochro ny zwie rząt. Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców dzia łał tak że wspól nie z Gre en pe ace w za kre sie
ochro ny pszczół. By ła to bar dzo cen na ini cja ty wa, po -
nie waż na sku tek zmian kli ma tycz nych, cho rób i pa so ży -
tów oraz nad mier nej che mi za cji rol nic twa, każ de go ro ku
uby wa co raz więk szy od se tek po pu la cji tych owa dów.
Je śli nie uda się po wstrzy mać te go zja wi ska, mo gą wy -
stą pić po waż ne pro ble my w pro duk cji żyw no ści. Da ne
na uko we wska zu ją, że to wła śnie owa dy za py la ją ce po -
ma ga ją w za py la niu po nad osiem dzie się ciu pro cent spo -
ży wa nych przez nas ro ślin. Na sku tek in ten sy fi ka cji
rol nic twa, w ostat nich la tach kur czą się też w szyb kim
tem pie ich na tu ral ne sie dli ska. Ogro dy dział ko we, ja ko
osto ja zie le ni i bio róż no rod no ści w pol skich mia stach 
i na ich obrze żach, od gry wa ją więc waż ną ro lę w za cho -
wa niu zdro wych po pu la cji owa dów za py la ją cych po -
przez za pew nie nie przy ja znych wa run ków ży cia dla tych
po ży tecz nych stwo rzeń.

Jesz cze jed nym istot nym dzia ła niem Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców na rzecz eko lo gii jest je go ak tyw ność
edu ka cyj na. W ro dzin nych ogro dach dział ko wych, dział -
kow cy or ga ni zu ją lek cje bio lo gii i spa ce ry edu ka cyj ne dla
przed szko la ków i uczniów szkół pod sta wo wych. Te lek cje
w ple ne rze to naj lep szy spo sób na do tar cie do dzie ci i mło -
dzie ży z wie dzą na te mat eko lo gicz nej upra wy i ochro ny
ro ślin. Ta kie spo tka nia są dla nich cen nym do świad cze -
niem i bu du ją w nich pro eko lo gicz ną po sta wę spo łecz ną.
Jest to szcze gól nie waż ne, po nie waż dzia ła nie u pod staw
mo że przy nieść naj lep sze efek ty w za kre sie ochro ny śro -
do wi ska. Im więk sza bę dzie świa do mość eko lo gicz na ko -
lej nych po ko leń, tym więk sza jest szan sa na za ha mo wa nie
ne ga tyw nych zmian kli ma tycz nych.

PZD wal czy ze zmia na mi kli ma tycz ny mi



39

Z pro ble mem za nie czysz czo ne go po wie trza i gle by
zma ga się więk szość państw na świe cie. Na dwa ty go -
dnie oczy ca łe go świa ta sku pi ły się na pa ry skim szczy -
cie kli ma tycz nym, jed nak do pie ro czas po ka że czy
pań stwom uda się zre ali zo wać usta lo ne na nim po sta no -
wie nia. Jak po ka zu je skar ga Ko mi sji Eu ro pej skiej na
Pol skę po zo sta je nam w tej kwe stii wie le do zro bie nia.
Świet nym wzo rem dla in nych in sty tu cji i jed no stek sa -
mo rzą do wych mo że być Pol ski Zwią zek Dział kow ców,

któ ry po dej mu je sze reg dzia łań na rzecz ochro ny śro do -
wi ska. Dzia ła nia PZD i dział kow ców po ka zu ją, że je śli
się chce, to moż na. Z pew no ścią po łą cze nie wy sił ków
wła dzy, in sty tu cji pu blicz nych, po za rzą do wych or ga ni -
za cji i sa mych oby wa te li mo że przy nieść re al ne efek ty i
po zwo lić nam żyć w „czy stej” Pol sce, w któ rej mo że my
od dy chać świe żym, nie tok sycz nym po wie trzem. Po zo -
sta je mieć na dzie ję, że już wkrót ce tak że Pol ska sta nie
się przy kła dem dla in nych państw.

AD

Ra zem mo że my wię cej

Smog. To sło wo w 2015 ro ku od mie nio no chy ba
przez wszyst kie przy pad ki. Nie ma w tym krzty prze -
sa dy, bo prze cież dzien ni ki te le wi zyj ne, pra sa i por ta -
le in ter ne to we po świę ca ły te mu pro ble mo wi wię cej
miej sca niż za zwy czaj. Spra wa jest po waż na, bo we -
dług naj now sze go ran kin gu Eu ro pej skiej Agen cji
Ochro ny Śro do wi ska wśród dzie się ciu naj bar dziej
za nie czysz czo nych miast w Eu ro pie, aż sześć z nich
to mia sta pol skie.

Alarm w kwe stii tru ją ce go Po la ków smo gu zo stał już
pod nie sio ny, ale py ta nie „co da lej?” wciąż po zo sta je
otwar te. Eks per ci pod su wa ją po my sły wal ki ze smo -
giem, lecz w więk szo ści przy pad ków są one zwią za ne 
z ol brzy mi mi kosz ta mi, na któ re sa mo rzą dy nie są na ra -
zie w ogó le przy go to wa ne. Punk tem wyj ścia do dys ku -
sji o ochro nie śro do wi ska po win ny być ar gu men ty
prze ma wia ją ce za utrzy ma niem i po więk sza niem w mia -
stach te re nów zie lo nych – w tym ogro dów dział ko wych.
A po bu dek do lob bo wa nia na rzecz zie lo nych, miej skich
prze strze ni prze cież nie bra ku je. Ich zdro wot ne wa lo ry
dla spo łe czeń stwa i zba wien ny wpływ na śro do wi sko są
po wszech nie zna ne i na uko wo po twier dzo ne, zaś na kła -
dy fi nan so we po trzeb ne do ich funk cjo no wa nia mi ni mal -
ne. By wa nie ste ty tak, że te ar gu men ty nie tra fią do
wszyst kich, bo gó rę nad roz sąd kiem bio rą co raz czę ściej
in te re sy wiel kich kor po ra cji m.in. z bran ży bu dow la nej,
i co się z tym nie roz łącz nie wią że – ogrom ne pie nią dze. 

Na tu rę moż na oszu kać na krót ką me tę, lecz w szer szej
per spek ty wie nie roz trop ność i za nie dba nia de cy den tów –
nie rzad ko ce lo we – bę dą mia ły, tu dzież już ma ją, nie od -
wra cal ne i de struk cyj ne skut ki dla przy szłych po ko leń. 

Naj bar dziej nie bez piecz ny dla zdro wia jest tzw. pył za -
wie szo ny (PM2.5) , któ ry przez płu ca prze do sta je się do
ukła du krą że nia i stwa rza bez po śred nie za gro że nie dla
pra wi dło wej pra cy ser ca. Pył ten po wsta je na sku tek spa -
la nia pa liw ko pal nych w prze my śle i trans por cie, ale
rów nież pod czas ogrze wa nia i po ża rów la sów. 

Z ra por tu Ame ry kań skie go Sto wa rzy sze nia Ser ca
(AHA) wy ni ka, iż pył PM 2.5 jest głów ną przy czy ną
zwięk szo nej za cho ro wal no ści i śmier tel no ści na cho ro by
ser co wo -na czy nio we. Le ka rze bi ją na alarm i ape lu ją, by
jak naj wię cej cza su spę dzać w ob sza rach zie lo nych 
– par kach, la sach, czy wła śnie ogro dach dział ko wych.
Dla te go tak waż ne jest, by w do bie wal ki ze smo giem
to czyć rów no cze śnie ba ta lię o za cho wa nie w miej skiej
aglo me ra cji jak naj więk szej ilo ści zie lo nych wysp. To
wła śnie m.in. ogro dy dział ko we peł nią funk cje eko lo -
gicz ne – chro nią śro do wi sko i pod no szą stan dar dy eko -
lo gicz ne oto cze nia. Pol ski Zwią zek Dział kow ców bie rze
czyn ny udział w po tycz ce o czy ste po wie trze, cze go
przy kła dem jest cho ciaż by re gu la min ROD, z któ re go
wy ni ka bez względ ny za kaz spa la nia na te re nie ROD
wszel kich od pa dów i resz tek ro ślin nych. 

Twier dze nie, iż miej skie par ki oraz ogro dy dział ko we
za ła twia ją pro blem smo gu – w myśl za sa dy, że naj prost -
sze roz wią za nia są naj lep sze – by ło by oczy wi ście nad -
uży ciem, na le ży jed nak pod kre ślić, że zie lo ne płu ca
miast ma ją swój nie ba ga tel ny udział w pro ce sie oczysz -
cza nia śro do wi ska.

Na stan za nie czysz cze nia po wie trza, a mo wa kon kret -
nie o smo gu, wpły wa wie le czyn ni ków. Tru ją ce ga zy wy -
twa rza ne są przez za kła dy prze my sło we, hu ty, spa lar nie
śmie ci. Po nad to po wie trze za tru wa ne jest po przez spa li -
ny sa mo cho dów. Zi mą przy czy ną smo gu jest tzw. ni ska
emi sja, czy li ogrze wa nie do mów pa li wa mi sta ły mi,
głów nie wę glem. Eks per ci nie rzad ko spie ra ją się co do
sku tecz ne go spo so bu wal ki ze smo giem. Pod sta wą jest
jed nak ogra ni cze nie emi sji spa lin po przez m.in. wy mia -
nę sys te mów ogrze wa nia na pro eko lo gicz ne – ga zo we, 
i elek trycz ne. 

Naj wię cej pro ble mów ze smo giem ma Kra ków (rów -
nież m.in. z po wo du swo je go geo gra ficz ne go po ło że nia
i bra ku moż li wo ści „wie trze nia” mia sta), ale i ca ła Ma -
ło pol ska, gdzie znaj du je się wie le miej sco wo ści uzdro -

10. Ogrody działkowe lekiem na smog?
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wi sko wych. Nie ste ty tyl ko z na zwy uzdro wi sko wych, bo
jak się oka zu je po wie trze jest tam bar dzo za nie czysz czo -
ne. Po dob nie jest na Ślą sku. Ku ra cju sze za miast wdy -
cha nia świe że go po wie trza, ”czę sto wa ni” są tok sycz nym
ga za mi i py ła mi. Zgod nie z wy mo ga mi praw ny mi, by
da na miej sco wość mo gła po chwa lić się sta tu sem uzdro -
wi ska, mu si speł niać od po wied nie kry te ria. Tym cza sem
to wła śnie w uzdro wi skach oraz w miej sco wo ściach tu -
ry stycz nych i wy po czyn ko wy wie lo krot nie od no to wy -
wa no prze kro cze nie do pusz czal nej nor my za nie czysz -
cze nia po wie trza. 

Ana li za za pi sów py ło mie rzy nie po zo sta wia wąt pli wo -
ści – emi sja z ko mi nów do mów i ma łych za kła dów pro -
duk cyj nych sta no wi głów ne źró dło za nie czysz cze nia
po wie trza. Wzrost za nie czysz cze nia od no to wy wa ny jest
zwłasz cza wie czo rem, kie dy miesz kań cy wra ca ją do
swo ich do mów i do kła da ją do pie ców. 

Ta ki stan rze czy to dla miej sco wo ści uzdro wi sko wych
nie tyl ko pro blem spo łecz no ści lo kal nej, ale rów nież
kwe stia wi ze run ko wa. W li sto pa dzie ubie głe go ro ku Wo -
je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Gli wi cach orzekł, iż w
związ ku z wy so kim stę że niem py łów Mia sto Wi sła nie
mia ło pra wa po bie rać od tu ry stów opła ty kli ma tycz nej.
Spra wę wniósł na wo kan dę roz go ry czo ny urlo po wicz,
któ ry nie chciał się zgo dzić z przy mu sem uisz cze nia
opła ty kli ma tycz nej w mo men cie prze kro cze nia w Wi -
śle norm emi syj nych. 

Sa mo rzą dy, wła dze wo je wódz kie oraz naj wyż sze pań -
stwo we or ga na wdra ża ją przed się wzię cia, któ re ma ją

uspraw nić wal kę ze smo giem, ale prze cież to do pie ro po -
czą tek tej trud nej i krę tej dro gi. Mi ni ster stwo Go spo dar -
ki re ko men du je nie zwłocz ne przy ję cie norm ja ko ści dla
pa liw sta łych – m.in. wę gla ka mien ne go i bru nat ne go,
zaś Mi ni ster stwo Śro do wi ska chce ob ni że nia po zio mów
in for mo wa nia i po zio mów alar mo wych dla py łu PM10
do po zio mu przy ję te go w wie lu pań stwach Unii Eu ro -
pej skiej. Ma to na ce lu sku tecz niej sze i szyb sze in for mo -
wa nie spo łe czeń stwa w mo men cie, kie dy za nie czysz-
cze nie po wie trza jest zbyt wy so kie. Eks per ci pod kre śla -
ją, że bez zmniej sze nia ru chu sa mo cho do we go po ziom
za nie czysz czeń nie spad nie. Co raz czę ściej dys ku tu je się
nad wpro wa dze niem za ka zu wjaz dów sta rych sa mo cho -
dów do cen trów miast. Na ra zie to tyl ko me lo dia przy -
szło ści, choć moż na za ry zy ko wać stwier dze nie, że wi dać
ja kieś świa teł ko w tu ne lu. Wła dze Kra ko wa da ją moż li -
wość ko rzy sta nia z bez płat nej ko mu ni ka cji miej skiej 
w dniach, kie dy po ziom za nie czysz cze nia po wie trza
prze kra cza od po wied nie nor my. 

Czy ste śro do wi sko jest nie odzow nym i nie zbęd nym
ele men tem pra wi dło we go funk cjo no wa nia spo łe czeń -
stwa. Klu czem do wy gra nia kam pa nii o czy ste śro do wi -
sko jest za cho wa nie rów no wa gi…w przy ro dzie. Wraz 
z pod ję ciem od po wied nich i kosz tow nych dzia łań nie
moż na za po mi nać o stwa rza niu moż li wo ści po sze rza nia
ob sza rów zie lo nych, i co dziś nie po win no pod le gać ja -
kiej kol wiek wąt pli wo ści – bez względ ne go utrzy ma nia
już tych ist nie ją cych. 

ŁP

Po zy ski wa nie ener gii z al ter na tyw nych źró deł to je -
den z prio ry te tów Unii Eu ro pej skiej. Pań stwa Wspól -
no ty ak tyw nie włą cza ją się w dzia ła nia na rzecz
eko lo gi za cji śro do wi ska, roz po wszech nia jąc wie dzę
na te mat od na wial nych źró deł ener gii oraz fi nan su jąc
ze środ ków unij nych in we sty cje słu żą ce jej po zy ski -
wa niu. Tak że w Pol sce moż na od no to wać wie le ini cja -
tyw w tym za kre sie. Jed ną z nich jest wła śnie
za wią za na, sze ro ka, spo łecz na ko ali cja, dzia ła ją ca na
rzecz roz wo ju ener ge ty ki oby wa tel skiej „Wię cej niż
ener gia”, któ rej part ne rem zo stał Pol ski Zwią zek
Dział kow ców.

Pro jekt „Wię cej niż ener gia” sku pia wo kół sie bie po nad
117 pod mio tów, a wśród nich sa mo rzą dy, in sty tu cje na -
uko we, sto wa rzy sze nia, ru chy miej skie i oso by pry wat ne,
któ re są prze ko na ne, że Pol sce po trze ba ener ge ty ki oby -
wa tel skiej. W gro nie part ne rów pro jek tu zna lazł się m.in.
In sty tut Ochro ny Przy ro dy Pol skiej Aka de mii Na uk,

Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go, Zwią zek Po -
wia tów Pol skich czy Zwią zek Gmin Wiej skich RP. 

W tym za szczyt nym to wa rzy stwie nie mo gło za brak -
nąć Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry pro wa dzi
4.846 ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ca łej Pol sce.
Sza cu je się, że z ogro dów tych ko rzy sta oko ło 4 mi lio -
nów oby wa te li. Pol ski Zwią zek Dział kow ców, ja ko jed -
no z naj więk szych sto wa rzy szeń w Pol sce, od lat włą cza
się w ak cje pro mu ją ce eko lo gię i pro wa dzi sze ro ką ak cję
in for ma cyj ną wśród dział kow ców na te mat eko lo gicz -
nych me tod upraw. To jed nak nie wszyst ko. PZD kła dzie
tak że na cisk na al ter na tyw ne źró dła ener gii, za chę ca jąc
za rzą dy ROD do po zy ski wa nia środ ków unij nych na bu -
do wę oświe tle nia ogro do we go z wy ko rzy sta niem pa ne li
sło necz nych. Udział Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w pro jek cie „Wię cej niż ener gia” jest za tem jak naj bar -
dziej uza sad nio ny. 

12.  „Wi´cej ni˝ energia” – Polski Zwiàzek Działkowców partnerem
ogólnopolskiego projektu na rzecz odnawialnych êródeł energii 
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Pro jekt „Wię cej niż ener gia” zro dził się z ini cja ty wy
czte rech or ga ni za cji Gre en pe ace Pol ska, Pol ska Zie lo na
Sieć, WWF Pol ska i ClientEarth. Wspól nie wraz z part -
ne ra mi pro jek tu ape lu ją one do rzą du RP o dzia ła nia na
rzecz bu do wy ener ge ty ki oby wa tel skiej, czy li włą cze nia
sa mo rzą dów, in sty tu cji i osób pry wat nych w pro duk cję
ener gii od na wial nej, jej prze sył, ale tak że efek tyw ne jej
wy ko rzy sty wa nie, któ re przy no si ło by zy ski. Te wszyst -
kie dzia ła nia pod mio tów pań stwo wych i pry wat nych, a
tak że osób in dy wi du al nych, nie zwią za nych bez po śred -

nio z sek to rem ener ge tycz nym, okre śla się mia nem ener -
ge ty ki oby wa tel skiej. 

Za sad ni czym ce lem pro jek tu jest wal ka o stwo rze nie
moż li wo ści dla osób pry wat nych, in sty tu cji i przed się -
biorstw spo za sek to ra ener ge tycz ne go do włą cze nia się w
ak tyw no ści ma ją ce na ce lu po pra wę efek tyw no ści ener -
ge tycz nej, co po zwo li ło by na pła ce nie niż szych ra chun -
ków za ener gię, oszczęd ność su row ców, a tak że brak
ko niecz no ści bu do wy no wych in sta la cji ener ge tycz nych. 

Cel pro jek tu

Jak to się za czę ło?

Ruch „Wię cej niż ener gia” po wstał na fa li ogrom ne go
po par cia spo łecz ne go ini cja tyw zwią za nych z od na wial -
ny mi źró dła mi ener gii i efek tyw no ścią ener ge tycz ną,
czy li uzy ska nie te go sa me go efek tu przy wy ko rzy sta niu
mniej szej ilo ści ener gii. We dług ba dań 88 proc. oby wa -
te li chce więk szych na kła dów fi nan so wych w tym ob -
sza rze. Pod czas de ba ty, to wa rzy szą cej opra co wy wa niu

usta wy o od na wial nych źró dłach ener gii ty sią ce Po la -
ków i or ga ni za cji mo gło wy po wie dzieć się na ten te mat.
Dys ku sja ta sta ła się pod wa li ną ru chu „Wię cej niż ener -
gia”, któ ry sku pia wszyst kich za in te re so wa nych ener ge -
ty ką oby wa tel ską, któ rzy ak tyw nie chcą się włą czyć 
w dzia ła nia, ma ją ce na ce lu prze ko na nie po li ty ków do
wpar cia jej roz wo ju.

Ko rzy ści pro jek tu

W dzia ła niach tych nie cho dzi jed nak wy łącz nie o eko -
lo gię. Na bu do wa niu ener ge ty ki oby wa tel skiej sko rzy -
sta li by wszy scy – miesz kań cy, przed się bior cy, ale
rów nież sa mo rzą dy. Wśród ko rzy ści moż na wy mie nić
stwo rze nie se tek ty się cy no wych miejsc pra cy, po bu dze -
nie przed się bior czo ści i in no wa cyj no ści. Co waż ne, Pol -
ska dzię ki te mu zy ska ła by tak że pew ną nie za leż ność

ener ge tycz ną od ze wnętrz nych do staw ców. To tak że du -
ży krok w wal ce z ubó stwem ener ge tycz nym, czy li z sy -
tu acją, w któ rej ro dzi na nie mo że so bie po zwo lić na
ener gię lub usłu gi ener ge tycz ne, w ce lu za pew nie nia so -
bie pod sta wo wych, co dzien nych po trzeb tj. ogrze wa nie,
go to wa nie, oświe tle nie do mu.

Al ter na tyw ne źró dła ener gii w Pol sce

Dziś po ziom roz wo ju ener ge ty ki oby wa tel skiej w Pol -
sce nie na pa wa opty mi zmem. Jak po ka zu ją ba da nia
przez mi nio ne 10 lat po wsta ło za le d wie oko ło 230 tys.
mi kro in sta la cji od na wial nych źró deł ener gii, po mi mo że
co naj mniej 4 mi lio ny bu dyn ków speł nia wa run ki tech -
nicz ne wy ma ga ne do ich za mon to wa nia. Co za tem stoi
na prze szko dzie? Prze pi sy praw ne i ad mi ni stra cyj ne,
któ re fa wo ry zu ją wiel kie elek trow nie, jed no cze śnie blo -

ku jąc roz wój al ter na tyw nych me tod po zy ski wa nia ener -
gii. Szan są na zmia nę te go sta nu rze czy są ta ry fy gwa -
ran to wa ne dla mniej szych pro du cen tów ener gii, któ re
za wie ra usta wa o od na wial nych źró dłach ener gii. Jed nak
na wet i te rząd pla nu je zmniej szyć, co w kon se kwen cji
spo wo du je, że pro duk cja ener gii w przy do mo wych elek -
trow niach sta nie się nie opła cal na.

PZD na rzecz ener gii od na wial nej

Part ner stwo w pro jek cie „Wię cej niż ener gia” to nie
pierw sze dzia ła nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców na
rzecz al ter na tyw nych me tod po zy ski wa nia ener gii. Od
dłuż sze go cza su Zwią zek pro mu je wśród dział kow ców
wy ko rzy sty wa nie w ROD pa ne li sło necz nych przy
oświe tla niu ogro do wych ale jek. Na ten cel za rzą dy ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych mo gą po zy ski wać fun -
du sze ze środ ków unij nych. Szcze gó ło wych in struk cji

jak te go do ko nać udzie la im Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, któ ry na swo jej stro nie in ter ne to wej pzd.pl ma spe -
cjal ną za kład kę ak tu al no ści – fun du sze unij ne, w któ rej
za miesz cza wszel kie wska zów ki, po ra dy oraz związ ko -
we do ku men ty. Zna leźć tam moż na rów nież ba zę naj bar -
dziej po trzeb nych kon tak tów.

Wszel kie in for ma cje o fun du szach unij nych dla ogro -
dów re gu lar nie pu bli ko wa ne są tak że w związ ko wych
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wy daw nic twach tj. In for ma tor Dział kow ca, Biu le tyn In -
for ma cyj ny oraz Zie lo na Rzecz po spo li ta. 

To jed nak nie je dy ne dzia ła nia PZD na rzecz uświa da -
mia nia dział kow ców w za kre sie fun du szy unij nych, tak -
że tych, w ra mach któ rych moż na sfi nan so wać wy po sa-
że nie ogro du w pa ne le sło necz ne. W ca łym kra ju dla pre -
ze sów ROD są or ga ni zo wa ne, przez Okrę go we Za rzą dy
PZD we współ pra cy z jed nost ka mi sa mo rzą do wy mi,

szko le nia. Pod czas nich mo gą do wie dzieć się oni ja kie są
fun du sze unij ne i w ja ki spo sób oraz na ja kie ce le moż -
na wnio sko wać z nich o środ ki. Co wię cej, w tym sa -
mym cza sie Okrę go we Za rzą dy PZD spo ty ka ją się 
z przed sta wi cie la mi władz sa mo rzą do wych, a tak że z
Mar szał ka mi Wo je wództw, szu ka jąc wspar cia i po mo cy
przy po zy ski wa niu środ ków unij nych na in we sty cje 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pro eko lo gicz ny dział ko wiec

Pol ski Zwią zek Dział kow ców bar dzo ce ni so bie pro -
eko lo gicz ną po sta wę dział kow ców. Tym bar dziej zna -
czą ca jest ini cja ty wa nie któ rych z nich, któ rzy de cy du ją
się na in dy wi du al ny mon taż pa ne li sło necz nych na swo -
jej dział ce. Peł ne kosz ty ta kiej in we sty cji po no si dział ko -
wiec, bo wiem na do fi nan so wa nie mon ta żu pa ne li ze
środ ków UE moż na ubie gać się tyl ko na czę ściach
wspól nych ogro du, a nie po szcze gól nych dział kach.
War to jed nak, aby każ dy dział ko wiec roz wa żył ta ką in -
we sty cję na swo jej dział ce, gdyż w re zul ta cie wy two rzo -
ne go prą du wy star czy mu na oświe tle nie al tan ki,
za si le nie czaj ni ka elek trycz ne go, su szar ki do wa rzyw,
wier tar ki, a na wet lo dów ki. Co wię cej, ko rzy sta nie z pa -
ne li sło necz nych jest bar dzo kom for to we, po nie waż nie
emi tu ją one żad ne go ha ła su ani nie za bie ra ją miej sca –
za le ca się ich mon taż na wy so ko ści do 3 me trów na da -
chu lub słu pie. Je dy nym obo wiąz kiem dział kow ca po zo -

sta je zgło sze nie je go mon ta żu do urzę du gmi ny. 
Skąd wziąć pie nią dze na pa ne le sło necz ne w ROD?
Z ko li o po zy ska nie fun du szy UE na pa ne le sło necz ne

w ogro dzie mo że ubie gać się za rząd ROD. W szcze gól -
no ści po wi nien za in te re so wać się on Re gio nal ny mi Pro -
gra ma mi Ope ra cyj ny mi, któ rych ce lem jest wspie ra nie
roz wo ju wszyst kich re gio nów. Fun du sze za rzą dza ne są
w tym przy pad ku nie przez wła dze cen tral ne, a in sty tu -
cje sa mo rzą do we – czy li za rzą dy wo je wództw. Każ de
wo je wódz two ma wła sny pro gram ope ra cyj ny. W za leż -
no ści od re gio nu moż na sta rać się o środ ki na po szcze -
gól ne in we sty cje w tym m.in. by wa, że i na wy po sa że nie
ogro dów w pa ne le sło necz ne. War to za tem, aby za rzą dy
ROD we szły na stro nę in ter ne to wą Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go w swo im wo je wódz twie i spraw -
dzi ły na ja kie in we sty cje mo gą ubie gać się o do fi nan -
so wa nie dla swo je go ogro du.

PZD – wszyst ko dla dział kow ców i ogro dów

Pol ski Zwią zek Dział kow ców za prio ry tet sta wia so -
bie dzia łal ność pro eko lo gicz ną. Cho dzi nie tyl ko o eko -
lo gicz ne me to dy upraw, ale rów nież oszczęd ność
za so bów na tu ral nych, w tym ener gii. Dla te go Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD nie mia ło żad nych wąt pli wo ści, de -
cy du jąc o do łą cze niu Związ ku do pro jek tu „Wię cej niż
ener gia”. War to pod kre ślić, że to tak że ko lej na współ -
pra ca PZD z Gre en pe ace, któ ry jest współ or ga ni za to rem
ni niej szej ak cji. 

Do tej po ry oby dwie or ga ni za cji współ pra co wa ły ze
so bą na rzecz ochro ny pszczół. By ła to bar dzo cen na ini -
cja ty wa, po nie waż na sku tek zmian kli ma tycz nych, cho -
rób i pa so ży tów oraz nad mier nej che mi za cji rol nic twa,
każ de go ro ku uby wa co raz więk szy od se tek po pu la cji
tych owa dów. Ogro dy dział ko we, ja ko osto ja zie le ni i
bio róż no rod no ści w pol skich mia stach i na ich obrze -
żach, od gry wa ją więc waż ną ro lę w za cho wa niu zdro -
wych po pu la cji owa dów za py la ją cych po przez za pew-
nie nie przy ja znych wa run ków ży cia dla tych po ży tecz -
nych stwo rzeń.

In ną współ pra cą z or ga ni za cją po za rzą do wą, któ rą mo -
że po chwa lić się Pol ski Zwią zek Dział kow ców, jest
współ pra ca ze Sto wa rzy sze niem na Rzecz Eko ro zwo ju
Agro – Gro up. PZD włą czył się w ogól no pol ską kam pa -
nię edu ka cyj ną „Jeż swój zwierz”, pod czas któ rej 
w ogro dach w ca łej Pol sce by ły roz wie szo ne pla ka ty in -
for ma cyj ne z in struk cja mi jak po stę po wać z je ża mi.

Po zo sta je mieć na dzie ję, że ak cja „Wię cej niż ener gia”
przy nie sie rów nie do bre efek ty jak po zo sta łe kam pa nie,
w któ re za an ga żo wał się Pol ski Zwią zek Dział kow ców.
Jest du ża szan sa, że wspól ny głos tak wie lu or ga ni za cji
na rzecz roz wo ju od na wial nych źró deł ener gii i bu do wa -
nia ener ge ty ki oby wa tel skiej zo sta nie usły sza ny przez
po li ty ków. We wspól no cie tkwi si ła, za tem już wkrót ce
moż na spo dzie wać się, że rząd uwzględ ni ape le ru chu
„Wię cej i ener gia” i stwo rzy do god ne wa run ki praw ne
do roz wo ju al ter na tyw nych źró deł ener gii w Pol sce.

Czy taj wię cej o pro jek cie „Wię cej niż ener gia” na stro -
nie wie cej ni ze ner gia.pl. W ma te ria le wy ko rzy sta no in -
for ma cje po cho dzą ce z ni niej szej stro ny.

AD
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Ogro dy dział ko we od lat wkom po no wu ją się w ob -
raz pol skich miast i mia ste czek, sta no wiąc ich nie od -
łącz ną część. I słusz nie. Ich nie oce nio na, ale i nie ste ty
przez wie lu pro mi nen tów nie do ce nio na war tość ma
klu czo we zna cze nie dla funk cjo no wa nia lo kal nej spo -
łecz no ści. Mo wa nie tyl ko o sa mych dział kow cach, ale
rów nież o oso bach z ze wnątrz, dla któ rych po byt na
dział ce sta no wi swo isty ele ment te ra pii. Isto tą funk -
cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych jest
prze cież m.in. re ali zo wa nie ce lów, któ rych nie moż na
prze li czyć na żad ne do bra eko no micz ne, bo sa me 
w so bie sta no wią one war to ści wyż sze go rzę du. 

Za pew ne więk szość z nas ha sło „ro dzin ne ogro dy
dział ko we” utoż sa mia przede wszyst kim z zie le nią, ci -
szą, spo ko jem i wy po czyn kiem, a to prze cież tyl ko część
z ca łej ga my wa lo rów, ja kie da je nam dział ka. Pol ski

Zwią zek Dział kow ców za punkt ho no ru przy jął so bie ta -
kie funk cjo no wa nie ROD, by te wpi sy wa ły się w je go
fi lo zo fię in te gro wa nia spo łe czeń stwa z uwzględ nie niem
ca łe go je go prze kro ju. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we 
z za ło że nia mia ły być otwar te dla każ de go, i ta kie wła -
śnie są. Stwo rze nie i za aran żo wa nie w ROD przy ja zne -
go śro do wi sku oto cze nia, gdzie do ko nu je się in te gra cja
lo kal na, jest jed nym z naj lep szych przy kła dów i miejsc
ak ty wi za cji spo łecz nej. Funk cjo no wa nie ogro dów wią że
się z sze re giem spraw i przed się wzięć, któ re nie prze bi -
ja ją się na czo łów ki ser wi sów in for ma cyj nych, ale 
w swo jej isto cie peł nią na der waż ną ro lę. Do słow ne
otwo rze nie się ro dzin nych ogro dów dział ko wych, skut -
ku je wie lo ma do bro dziej stwa mi, któ re po żyt ko wa ne są
m.in. na rzecz osób naj młod szych, star szych i nie rzad ko
tych wy klu czo nych spo łecz nie. 

13. Rodzinne ogrody działkowe – wartoÊci wy˝szego rz´du

Z my ślą o naj młod szych

Ini cja ty wy umoż li wia ją ce ak tyw ne i bez po śred nie an -
ga żo wa nie się za in te re so wa nych grup moż na za ob ser -
wo wać cho ciaż by na przy kła dzie współ pra cy ROD ze
szko ła mi i przed szko la mi. Ko ope ra cja ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych z licz ny mi pla ców ka mi edu ka cyj ny -
mi, do ma mi dziec ka i in sty tu cja mi opie kuń czo -wycho-
waw czy mi ma na ce lu prze ka za nie naj młod szym wie dzy
z za kre su zdro we go sty lu ży cia, eko lo gii oraz wa lo rów
wy ni ka ją cych z fak tu upra wy dział ki i prze by wa nia na
niej. „Ży we” lek cje przy ro dy w ROD sta no wią dla dzie -
ci ele ment efek tyw ne go i efek tow ne go do świad cza nia
przy ro dy. Ta kich owoc nych przy kła dów ab sor bo wa nia
uwa gi naj młod szych i tym po dob nych dzia łań PZD na
rzecz dzie ci, w ska li ca łej Pol ski moż na mno żyć. Je sie -
nią ubie głe go ro ku na te ren Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go Fli sak w To ru niu zo sta ły za pro szo ne dzie ci 
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w To ru niu. Ucznio wie 
z ogrom nym en tu zja zmem przy ję li pro po zy cję uczest ni -
cze nia w wy kła dzie pszcze la rza, któ ry za po znał ich z za -
sa da mi zbie ra nia mio du, za pre zen to wał róż ni ce po-
mię dzy pszczo łą a osą oraz uświa da miał, dla cze go tak
waż ne jest dba nie o pszczo ły, i ja ki po ży tek przy no szą
one czło wie ko wi. W cza sie obec no ści w ROD nie za bra -
kło tak że spa ce ru edu ka cyj ne go ścież ka mi ogro du.

ROD Ju trzen ka w Lu bu sku zor ga ni zo wał cykl za jęć
„Zie lo ne kla sy – zie lo ne lek cje”, z któ re go sko rzy sta li
ucznio wie z klas od I do III szko ły pod sta wo wej. W cza -
sie za jęć mi lu siń scy mie li oka zję na uczyć się pod sta wo -
wych prac ogro do wych: gra bie nia, sa dze nia ro ślin,
pod le wa nia, usu wa nia chwa stów. W in nej czę ści Pol ski,
w Wo dzi sła wiu Ślą skim, ROD Ga jów ka przy go to wał po -
ka zy upra wy zie mi oraz wraz z dzieć mi wziął udział 
w ak cji „Sprzą ta nie Świa ta”. Ten że ROD od wie lu lat

współ pra cu je z Do mem Dziec ka w Go rzycz kach. Dzie -
ci wraz z opie ku na mi za pra sza ni są do ogro du na fe sty -
ny, ku li gi czy po ka zy upraw. Wśród dział kow ców prze-
pro wa dza na jest rów nież do bro wol na zbiór ka dat ków,
dzię ki któ rym moż na póź niej ku pić dzie ciom ar ty ku ły
żyw no ścio we i za baw ki. 

Na le ży wspo mnieć o bar dzo cie ka wym pro jek cie „Zie -
lo na szko ła – uczy my dzie ci dba nia o przy ro dę”, któ ry
za ini cjo wa no w ROD im. Flo ria na Cey no wy w Wej he ro -
wie. Na wy zna czo nym i od po wied nio za go spo da ro wa -
nym te re nie wy ko na no ścież ki i grząd ki, na któ rych
ucznio wie ma ją moż li wość sa dze nia i upra wia nia roz -
ma itych ro ślin. Po nad to za mon to wa no tam spe cjal ne ta -
bli ce edu ka cyj ne, ław ki i sto ły, dzię ki cze mu ca ła in fra -
struk tu ra sta ła się dla uczniów i ich na uczy cie li jesz cze
bar dziej atrak cyj niej sza. 

Jak kraj dłu gi i sze ro ki, ini cja tyw re ali zo wa nych przez
PZD dla dzie ci jest mnó stwo, więc nie bę dzie prze sa dą
mó wie nie w tym przy pad ku o ma so wym zja wi sku an ga -
żo wa nia dzie ci i mło dzie ży w spra wy pro -eko lo gicz ne.
Ostat niej je sie ni dru go kla si ści ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 56 im. kpt. ż. w. Kon stan te go Ma cie je wi cza w Szcze -
ci nie go ści li w tam tej szym ROD Przy jaźń, by zo ba czyć,
jak pięk nie wy glą da ją ogro dy o tej po rze ro ku i spró bo -
wać pysz nych je żyn, ma lin i wi no gron pro sto z krzacz -
ka. Ucznio wie w świe tli cy dział ko wej zo sta li tak że
po czę sto wa ni her ba tą, cia stem i jabł ka mi. Taj ni ki dział -
ko wej przy ro dy zgłę bia ły tak że m.in. dzie ci ze Świe tli -
cy przy Ze spo le Szkół nr 6 w Rze szo wie. Dział kow cy 
z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go Ma ło po la nin w Rze -
szo wie cier pli wie i wy czer pu ją co od po wia da li uczest ni -
kom wy ciecz ki na ich nie rzad ko za ska ku ją ce py ta nia
ty pu „kim jest pię dzik przed zi mek?”. Dzie ci mia ły oka -
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zję za po znać się ze sprzę tem ogrod ni czym i ter mi na rzem
prac na dział ce. Po za ję ciach prak tycz nych przy szedł tak -
że czas na gry i za ba wy na świe żym po wie trzu, a wrze -
śnio we słoń ce i wy so ka tem pe ra tu ra sprzy ja ły te go ty pu
roz ryw kom . Na ko niec zor ga ni zo wa no kon kurs wie dzy
ogrod ni czej i gril lo wa ny po czę stu nek. Rów nież je sie nią
ubie głe go ro ku przed szko la ki z Przed szko la Sa mo rzą do -
we go nr 11 w Bia łej Pod la skiej zło ży ły wi zy tę dział kow -
com w ROD Mal wa przy ul. Mic kie wi cza w Bia łej
Pod la skiej. Spa cer ogro do wą alej ką umoż li wił dzie ciom
po zna nie róż ne go ro dza ju od mian kwia tów, krze wów i
drzew owo co wych. Przed szko la ki po przez bez po śred ni
kon takt z na tu rą wzbo ga ci ły swo ją wie dzę. Ich ró wie śni -
cy w Kol bu szo wej w tam tej szym ROD Pre fa bet z nie -
do wie rza niem i jesz cze więk szym za cie ka wie niem
zwie dza li ogród, w któ rym swo je dom ki ma ją kra sna le i
Ba ba Ja ga, a swe go cza su Yeti zo sta wił tam swo je śla dy
na jed nej z dzia łek. Dzie ciom bar dzo sma ko wa ły bo rów -
ki ame ry kań skie oraz czer wo ne po rzecz ki. Spodo ba ły im
się rów nież grząd ki z ko lo ro wy mi wa rzy wa mi, wśród
któ rych naj więk szym za in te re so wa niem cie szy ły się po -
mi dor ki kok taj lo we. 

Ta kie for my spę dza nia cza su przez naj młod szych nie
są jed no ra zo wym od stęp stwem od re gu ły, lecz na sta łe
wpi su ją się lek cyj ny ka len darz. Te wszyst kie ini cja ty wy

re ali zo wa ne pod egi dą PZD po ka zu ją, że ogro dy dział ko -
we nie są je dy nie oa za mi dla se nio rów, lecz słu żą tak że
ja ko in stru ment do pre zen to wa nia i prze ka zy wa nia naj -
młod szym nie zbęd nej wie dzy. A o tym, że ta ka for ma za -
przy jaź nia nia dzie ci z przy ro dą i przy swa ja nia przez nich
in for ma cji jest słusz na i sku tecz na, świad czy fakt, iż „ży -
we” lek cje przy ro dy każ do ra zo wo cie szą się wiel kim za -
in te re so wa niem wśród uczniów oraz sa mych pe da-
go gów. 

Dzia łal ność ro dzin nych ogro dów dział ko wych z my -
ślą o dzie ciach to nie tyl ko aran żo wa nie i przed sta wia nie
cie ka wych form edu ka cyj nych, ale tak że po czy na nia
wno szą ce do świa ta dzie ci uroz ma ico ne gry, za ba wy 
i kon kur sy. Z oka zji Dnia Dziec ka w war szaw skim ROD
So wiń skie go od był się pik nik, w któ rym udział wzię ły
dzie ci m.in. ze sto łecz ne go Do mu Dziec ka nr 2 im. Ja nu -
sza Kor cza ka oraz z Ośrod ka Wspar cia Dziec ka i Ro dzi -
ny „Ko ło”. Ma lo wa nie twa rzy na wzór bo ha te rów 
z kre skó wek, bro ka to we ta tu aże, na peł nia nie ba lo nów
he lem, prze jażdż ki na ku cy ku, pro jek cje ba jek, ob da ro -
wa nie każ de go z uczest ni ków oko licz no ścio wym me da -
lem oraz pacz ką z pre zen ta mi to tyl ko nie któ re z atrak cji
przy go to wa nych przez or ga ni za to rów. A naj lep szym do -
wo dem świad czą cym o sen sie an ga żo wa nia się w ta kie
pro jek ty jest uśmiech dziec ka. 

Nie obo jęt ni i po moc ni

PZD nie po prze sta je na swo jej po moc ni czo -edu ka cyj -
nej dzia łal no ści sku pio nej na naj młod szym po ko le niu.
Kon ty nu owa na od lat przez Zwią zek ak tyw ność spo łecz -
na na rzecz naj bar dziej po trze bu ją cych, od by wa się 
w za ci szu ga bi ne tów Kra jo wej Ra dy i Okrę go wych Za -
rzą dów, bo nie o blask fle szy prze cież tu cho dzi. Na le ży
szcze rze od dać Związ ko wi, iż w kwe stiach nie sie nia po -
mo cy oso bom do tknię tym przez los, ro bi o wie le wię cej,
niż za kła da to je go pro gram. PZD ze swo imi ini cja ty wa -
mi wy cho dzi na prze ciw ocze ki wa niom wszyst kich tych,
któ rzy nie rzad ko czu ją się po mi nię ci i ode pchnię ci na
mar gi nes spo łe czeń stwa. W wie lu ogro dach dział ko wych
w ca łej Pol sce przez ca ły rok pro wa dzo ne są prze róż ne
pro jek ty, w któ rych uczest ni czą oso by cho re i nie peł no -
spraw ne. Do brym przy kła dem przy świe ca ją cym idei
otwar cia ogro dów i wy ko rzy sty wa nia ich za so bów jest
ROD Pod zam cze w Wał brzy chu. Ogród od prze szło 
15 lat nie od płat nie udo stęp nia swo je zie lo ne te re ny oraz
bu dy nek oso bom sku pio nym w Wał brzy skim Sto wa rzy -
sze niu Osób Szcze gól nej Tro ski „Re edu ka cja”. Kil ku na -
sto oso bo wa gru pa wraz z opie ku na mi każ de go ro ku już
od wcze snej wio sny dwa ra zy w ty go dniu spo ty ka się w
ROD, po świę ca jąc czas na re kre ację i wy po czy nek.
Oprócz te go ROD Pod zam cze od da je do dys po zy cji
świe tli cę i resz tę ogro do wych do bro dziejstw Re gio nal ne -
mu Sto wa rzy sze niu Osób z Cho ro bą Par kin so na. 

Chęt nych do nie sie nia po mo cy nie bra ku je tak że w Po -
zna niu, gdzie tam tej szy ROD im. 2. Ar mii Woj ska Pol -
skie go or ga ni zu je pik ni ki dla osób cho rych na Al zhe i-
me ra. Te go ty pu ak cje sta no wią do sko na łą oka zję do wy -
mia ny do świad czeń i na wią za nia no wych zna jo mo ści,
co w przy pad ku osób star szych i nie kie dy si łą rze czy sa -
mot nych, jest czę sto spo so bem na ra dze nie so bie z co -
dzien ną mo no to nią, sa mot no ścią i po czu ciem wy klu -
cze nia. Rów nież w Kiel cach los osób bo ry ka ją cych się 
z po waż ny mi pro ble ma mi zdro wot ny mi nie jest obo jęt -
ny spo łecz no ści dział ko wej. W sto li cy wo je wódz twa
świę to krzy skie go jed nym z wie lu prze ja wów dzia łal no -
ści do bro czyn nej by ło zor ga ni zo wa nie przez kie lec ki
ROD Ma gno lia wspól nej bie sia dy osób nie peł no spraw -
nych fi zycz nie i in te lek tu al nie oraz dział kow ców. Ogród
o tej sa mej na zwie, ale miesz czą cy się po nad 170 km da -
lej na po łu dnio wy za chód – bo w Mi ko ło wie – każ de go
ro ku włą cza się w ak cje po mo co we, or ga ni zu jąc zbiór ki
odzie ży, żyw no ści i za ba wek. Mi ko łow scy dział kow cy
współ pra cu ją ze Sto wa rzy sze niem Uśmiech z Mi ko ło -
wa, tam tej szą Pla ców ką Wspar cia Dzien ne go Świe tli cą
Opie kuń czo -Spe cja li stycz ną oraz Do mem Ma łe go
Dziec ka. W cza sie po wo dzi dział kow cy zor ga ni zo wa li
rów nież po moc dla po szko do wa nych w Cheł mie Ślą -
skim. 
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Za rząd ROD im. T. Ko ściusz ki w Łob że ni cy wy peł -
nia jąc pod sta wo we ce le sta tu to we pro pa go wa nia idei
ogrod nic twa dział ko we go w spo łe czeń stwie, pod jął de -
cy zję i nie od płat nym prze ka za niu w użyt ko wa nie na ce -
le edu ka cyj ne Szko le Pod sta wo wej im. KEN w Ło-
b że ni cy trzech dzia łek nie za go spo da ro wa nych. Dział ki
zo sta ną tak przy go to wa ne przez dział kow ców, by od naj -
bliż szej wio sny ucznio wie pod okiem na uczy cie li mo gli
je za go spo da ro wać. Szko ła bę dzie użyt ko wać dział ki
zgod nie z prze pi sa mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w ce lu wszech stron nej edu ka cji uczniów i pro pa go wa -
nia wie dzy ogrod ni czej. 

KR PZD wy cho dzi z za ło że nia, że ofe ro wa ne przez
Zwią zek wspar cie, nie po win no ogra ni czać się tyl ko do
dba nia o do bre sa mo po czu cie psy chicz ne za in te re so wa -
nych i po trze bu ją cych grup, ale i fi zycz ne. W związ ku z
tym łódz ki Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Po lan ka rów nież
re ali zu je pro gram PZD w za kre sie za go spo da ro wa nia 
i mo der ni za cji ROD, jak i przy sto so wa nia ogro du do no -
wych funk cji. Jed ną z in we sty cji, któ rą w 2015 r. zre ali -
zo wa no w ogro dzie, był park ak tyw nej re ha bi li ta cji na
świe żym po wie trzu. 

Za przy kład nie sie nia bez in te re sow nej po mo cy po win -
na rów nież po słu żyć dzia łal ność do bro czyn na i wraż li -
wość spo łecz na, któ rą moż na za ob ser wo wać w po czy-
na niach Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w Go rzo wie Wiel ko pol skim. Pro wa dzo na w ra -
mach pro jek tu „ALA i AS” ak cja zbie ra nia fun du szy dla
ma łej Lau ry wciąż przy no si wy mier ne ko rzy ści. Pie nią -
dze po trzeb ne na le cze nie i re ha bi li ta cję dziew czyn ki

zbie ra no wspól nie z Ze spo łem Szkół Ogrod ni czych 
w Go rzo wie Wlkp. Dział kow ców i mło dzie ży nie trze ba
by ło prze ko ny wać, że cel gro ma dze nia fun du szy jest
szczyt ny, dla te go każ dy bar dzo chęt nie włą czył się w ak -
cję. By ła to już trze cia ini cja ty wa na rzecz Lau ry. 

„Dział kow cy z en tu zja zmem przy ję li wia do mość o tej
ini cja tyw nie – tym bar dziej, że po ma ga li śmy kil ku let niej
dziew czyn ce. Nie by ło żad nych gło sów sprze ci wu, bo
prze cież każ dy z nas ma w so bie wraż li wość, kie dy mo -
wa o krzyw dzie dzie ją cej się dziec ku, ale i w ogó le o po -
trze bu ją cych” – mó wi Pre zes Okrę go we go Za rzą du w
Go rzo wie Wlkp. Piotr Wilms. W su mie ze bra no 1907
zło tych, z cze go po ło wa po cho dzi ła bez po śred nio od
dział kow ców okrę gu go rzow skie go, a środ ki prze ka za no
na kon to fun da cji „Zdą żyć z po mo cą”. Po dzię ko wań pły -
ną cych od ro dzi ców cho rej Lau ry, jak i sa mej dziew -
czyn ki, nie by ło koń ca, bo jak pod kre śla li – ze bra na
kwo ta ma nie ba ga tel ne zna cze nie dla dal sze go pro ce su
le cze nia. 

PZD wy ko rzy stu je każ dą spo sob ność, by móc brać
czyn ny udział w or ga ni zo wa niu po mo cy oraz in for mo -
wa niu o in nych ini cja ty wach cha ry ta tyw nych pro wa dzo -
nych przez współ pra cu ją ce ze Związ kiem fun da cje i sto -
wa rzy sze nia. Wy ko rzy stu jąc za sięg swo jej wi try ny in -
ter ne to wej, PZD za chę ca do prze ka zy wa nia 1 proc. po -
dat ku Kra jo we mu Sto wa rzy sze niu na Rzecz Osób Nie -
peł no spraw nych „Po moc Dzie ciom”. Or ga ni za cja po ma -
ga dzie ciom z po ra że niem mó zgo wym, wa da mi po sta -
wy, cu krzy cą, epi lep sją, głu cho nie mym i nie wi do mym. 

Wy star czy nie prze szka dzać

Wie le już po wie dzia no i na pi sa no o po trze bie utrzy -
ma nia obec nej ilo ści ogro dów dział ko wych w Pol sce, a
wręcz ich po więk sza nia. Oprócz peł nie nia przez nich
funk cji eko lo gicz nych ja ki mi jest przy wra ca nie spo łe -
czeń stwu te re nów zie lo nych, ochro na śro do wi ska przy -
rod ni cze go wraz z pod no sze niem stan dar dów eko lo-
gicz nych oto cze nia, ochro na skład ni ków przy ro dy i
kształ to wa nie zdro wych ob sza rów; so cjal nych, do któ -
rych na le ży pro pa go wa nie zdro we go sty lu ży cia, po pra -
wa wa run ków by to wych spo łecz no ści miej skiej po przez
za pew nie nie oko licz no ści do pro wa dze nia upraw ogrod -
ni czych na wła sne po trze by, za pew nie nie te re nów wy -
po czyn ko wych za rów no dla dział kow ców jak i miesz-
kań ców miast po przez ich otwie ra nie; nie zmier nie istot -
nym ele men tem jest rów nież dzia łal ność na płasz czyź nie
spo łecz no -edu ka cyj nej. Z peł ną od po wie dzial no ścią
moż na więc rzec, iż PZD dzię ki otwar ciu się na wie le

śro do wisk, stwo rzył wzo ro we i przy kład ne wa run ki do
po głę bia nia i pro pa go wa nia in te gra cji spo łecz nej.
Wspól nym mia now ni kiem pod ję tych i pro wa dzo nych
przez PZD wszyst kich szczyt nych dzia łań, jest edu ka cja
naj młod szych oraz ak cep ta cja i ak ty wi za cja osób po trze -
bu ją cych. Dla te go war to w tym miej scu przy po mnieć
sło wa Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go, że
„Ogro dy dział ko we są nie ro ze rwal ną czę ścią na szych
miast, dla te go trze ba przede wszyst kim za sta na wiać się
nad tym, jak je roz wiać, a nie li kwi do wać”. Nie moż na
się z tym nie zgo dzić, bo jak po ka zu ją po wyż sze przy kła -
dy – że by ktoś miał moż li wość nie sie nia bez in te re sow -
nej i sku tecz nej po mo cy, wy star czy mu zwy czaj nie 
w tym nie prze szka dzać. Dla do bra wszyst kich tych, któ -
rzy tej po mo cy ocze ku ją, po win ni pa mię tać o tym przede
wszyst kim ofi cje le ad mi ni stra cji pu blicz nej. 

ŁP
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Styczeƒ

• Pro jekt usta wy „Stop Roz biór kom Al tan” zo stał
skie ro wa ny do dru gie go czy ta nia

Sej mo wa Ko mi sja In fra struk tu ry w ca ło ści przy ję ła pro -
jekt opra co wa ny i zgło szo ny przez Ko mi tet Ini cja ty wy
Usta wo daw czej „Stop Roz biór kom Al tan” i skie ro wa ła go
do dru gie go czy ta nia w Sej mie. 

• Fun dusz Obro ny ROD
Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła no wą uchwa łę w spra wie

szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Obro ny
ROD. Fun dusz Obro ny funk cjo nu je w PZD od 2009 r. Na -
le ża ło jed nak do sto so wać je go funk cjo no wa nie do no -
wych pod staw praw nych, na ja kich opar ta jest dzia łal ność
PZD. 

• Dział kow cy bro nią grun tów war szaw skich ROD
przed pro po zy cja mi Sto wa rzy sze nia „de kre to wiec”.
OZ Ma zo wiec ki PZD skie ro wał list do Pre zy den ta M.
St. War sza wy. 

War sza wa za spra wą Sto wa rzy sze nia „De kre to wiec”,
któ re przed ło ży ło ko mi sji se nac kiej pro po zy cje w za kre -
sie li kwi da cji wszyst kich ROD w War sza wie, sta ła się ję -
zycz kiem uwa gi. Szcze gól nie nie po ko ją ce wy da ją się
dzia ła nia, ja kie sto łecz ni urzęd ni cy za czę li po dej mo wać
w mi nio nym ro ku, po wej ściu w ży cie no wej usta wy o
ROD. Za gro żo ne są nie tyl ko ogro dy po ło żo ne w sto li cy
na te re nie ob ję tym dzia ła niem de kre tu Bie ru ta, ale tak że
ogro dy ob ję te rosz cze nia mi by łych wła ści cie li nie ru cho -
mo ści, któ rzy do ma ga ją się uzna nia wy własz cze nia ich za
bez praw ne" - na pi sał OZ Ma zo wiec ki w li ście do Pre zy -
den ta War sza wy. W spra wie za bra ła też głos KR PZD.

• Czy kra kow skie ROD bę dą mu sia ły pła cić za
użyt ko wa nie grun tów?

Ra da Mia sta Kra ko wa przy ję ła uchwa łę w spra wie
zmia ny za sad go spo da ro wa nia nie ru cho mo ścia mi Gmi ny
Miej skiej Kra ków, w związ ku z za pi sa mi usta wy z dnia
13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Uchwa ła ta oka za ła się bar dzo nie ko rzyst na dla kra kow -
skich ROD i dział kow ców, gdyż na ło ży ła opła tę za użyt -
ko wa nie w wy so ko ści 0,02% war to ści nie ru cho mo ści
zaj mo wa nych przez ogro dy. W ten spo sób „pod płasz czy -
kiem” usta wy słu żą cej obro nie dział kow ców, ob cią żo no
oso by ma ją ce dział ki w ROD kosz ta mi z ty tu łu użyt ko -
wa nia dzia łek. 

• KR PZD o pod ję tych roz wią za niach w za kre sie
in we sty cji i re mon tów w ROD

Ob ra du ją ca w stycz niu 2015 r. KR PZD ure gu lo wa ła w
dro dze dwóch uchwał kwe stie funk cjo no wa nia Fun du szu
In we sty cyj ne go, któ re go środ ki są prze zna czo ne na fi nan -
so wa nie dzia łań in we sty cyj nych w Związ ku.

• Ko niec usta wo wych wal nych ze brań w ROD
18 stycz nia 2015 r. do biegł koń ca czas wy zna czo ny

przez usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych na prze -
pro wa dze nie ze brań, na któ rych wszy scy dział kow cy 
w ROD mie li za de cy do wać o wy bo rze sto wa rzy sze nia za -
rzą dza ją ce go ogro dem. 

• Dział kow cy w wy bo rach sa mo rzą do wych 
Po raz pierw szy do wie lu lat dział kow cy kan dy du ją cy

w wy bo rach sa mo rzą do wych re ko men do wa ni przez struk -
tu ry Pol skie go Związ ku Dział kow ców osią gnę li tak do -
bre wy ni ki. Cie szy nas, że na róż nych szcze blach
sa mo rzą du te ry to rial ne go wy bra no 398 dział kow ców. Z
tej gru py 59 dział kow ców wy bra nych zo sta ło na funk cje
pre zy den tów miast, bur mi strzów, wój tów, prze wod ni czą -
cych rad miej skich, gmin nych i po wia to wych.

Luty

• Sejm uchwa lił usta wę „Stop Roz biór kom Al tan”
Wiel ki suk ces dział kow ców i PZD! Po wie lo mie sięcz -

nych pra cach i po nad 700 ty się cy pod pi sów po par cia Sejm
uchwa lił usta wę, któ ra za bez pie cza al ta ny dział ko we
przed roz biór ką. 436 po słów gło so wa ło za usta wą, 
3 wstrzy ma ło się od gło su. Nikt nie był prze ciw. Po sło wie
nie mie li żad nych wąt pli wo ści co do te go, że pro jekt jest
słusz ny i po trzeb ny.

• Re pry wa ty za cja – kosz mar dział kow ców 
Z ty tu łu rosz czeń to czy się kil ka set po stę po wań są do -

wych i ad mi ni stra cyj nych wo bec ogro dów dział ko wych
na te re nie ca łe go kra ju. Do ty czy to na wet ogro dów, któ re
po wsta ły jesz cze przed woj ną. Dział kow cy po win ni być
świa do mi, że z po wo du rosz czeń za gro żo ny jest ma ją tek
ich wła sny, jak i Związ ku. 

• No wy ogród dział ko wy w To ru niu
W Okrę gu To ruń sko-Wło cław skim Pol skie go Związ ku

Dział kow ców zbu do wa no no wy Ro dzin ny Ogród Dział -
ko wy, ja ko ogród od two rze nio wy po zli kwi do wa nych
ROD „Ko gu cik’ i „Zło te pia ski” w To ru niu. 

• Ogro dom w Gru dzią dzu gro zi li kwi da cja
„W mia rę wzro stu bo gactw ro śnie i chci wość – im wię -

cej kto ma, tym wię cej pra gnie” – te sło wa Owi diu sza naj -
le piej od da ją sy tu ację trzech gru dziądz kich ogro dów

V. PODSUMOWANIE WYDARZE¡ W 2015 ROKU

Rok 2015 obfitował w wa˝ne dla działkowców wydarzenia. 
Poni˝ej prezentujemy najwa˝niejsze z nich.
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dział ko wych, któ rym gro zi li kwi da cja na sku tek rosz czeń. 
• No we li za cja usta wy śmie cio wej – zmia ny dla

dział kow ców
W dniu 1 lu te go 2015 r. we szła w ży cie no we li za cja

usta wy śmie cio wej, któ ra wpro wa dzi ła opła tę ry czał to wą
za wy wóz śmie ci z nie ru cho mo ści, na któ rych znaj du ją
się dom ki let ni sko we, lub in ne nie ru cho mo ści wy ko rzy -
sty wa ne na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we, w tym
ROD. 

Marzec

• Pro jekt re gu la mi nu ROD tra fił do kon sul ta cji 
w ogro dach

Kra jo wa Ra da PZD wsłu chu je się w głos dział kow ców,
dla te go pro jekt re gu la mi nu ROD zo stał prze ka za ny do
wszyst kich ROD w ce lu za po zna nia się z nim i prze sy ła -
nia uwag. 

• Czy ślą scy dział kow cy zo sta ną sprze da ni ra zem 
z te re na mi ogro dów?

PZD wal czy o dział kow ców z Ja strzę bia Zdro ju i Msza -
ny. Nie zro zu mia ła po sta wa władz lo kal nych da ła bo wiem
Ja strzęb skiej Spół ce Wę glo wej pre tekst by stwier dzić, że
spo so bem na po pra wę jej sy tu acji fi nan so wej bę dzie sprze -
daż grun tów ogro dów wraz z dział kow ca mi. Spór trwa od
7 lat. Bez po śred nio za gro żo nych jest oko ło 950 użyt kow ni -
ków dzia łek i ich ro dzin. Mi mo to wła dze nie re agu ją. 

• Dział kow cy po trze bu ją usta wy re pry wa ty za cyj nej
W związ ku z pu blicz ną de ba tą w przed mio cie re pry wa -

ty za cji, Kra jo wa Ra da PZD, ja ko re pre zen tant mi lio no wej
spo łecz no ści pol skich dział kow ców, któ ra wie lo krot nie
od czu wa ła skut ki bra ku kom plek so wej re gu la cji pro ble -
mu rosz czeń by łych wła ści cie li, stwier dza iż pol ski usta -
wo daw ca po wi nien nie zwłocz nie wpro wa dzić sys te mo we
roz wią za nia w tej ma te rii. 

• Rosz cze nia do grun tów ROD
W związ ku z na ra sta ją cym pro ble mem rosz czeń do

grun tów ROD oraz co raz bar dziej do tkli wy mi skut ka mi
dla PZD i dział kow ców Kra jo wa Ra da PZD po raz ko lej -
ny zba da ła stan rosz czeń do grun tów ROD. 

Kwiecieƒ

• Kra jo we kon kur sy „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy
Ro ku 2015” i „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2015”. 

Ko lej na edy cja kra jo wych kon kur sów jest oka zją do po -
ka za nia swo je go ogro du i wy róż nia ją cych się na tle in -
nych użyt kow ni ków – dzia łek. Ce lem kon kur sów jest
m.in. pro pa go wa nie do brych wzo rów za go spo da ro wa nia
dzia łek, pro mo cja róż nych spo so bów ich za go spo da ro wa -
nia oraz wy mia na do świad czeń po mię dzy użyt kow ni ka mi.

• Nisz czą ca si ła rosz czeń, czy li jak spad ko bier cy
pró bu ją zli kwi do wać naj pięk niej szy ogród w Pol sce 

„Za le sia ny” w Nie wod ni cy Ko ściel nej to ogród z po nad

trzy dzie sto let nią tra dy cją. Za li cza ny jest do jed ne go z naj -
pięk niej szych ogro dów w Pol sce, jak i w Eu ro pie. Jed nak
dziś je go przy szłość stoi pod zna kiem za py ta nia. Wszyst -
ko za spra wą spad ko bier ców, któ rzy od zy ska li pra wa do
zaj mo wa nych przez nie go te re nów. Ofe ru ją oni dział kow -
com ich kup no za astro no micz ną kwo tę 8,5 mi lio nów zło -
tych! 

• Wi ce mar sza łek Sej mu Je rzy Wen der lich dzię ku -
ję PZD za sta no wi sko ws. dzia łań dot. usta wy re pry -
wa ty za cyj nej

– Dzię ku ję za sta no wi sko Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w spra wie re pry wa ty za cji. Po dzie -
lam Pań stwa po glą dy w tej kwe stii. To bar dzo waż ny spo -
łecz nie pro blem – na pi sał wi ce mar sza łek Wen der lich. 

• In ter pe la cja Po sła Ka zi mie rza Zio bro w spra wie
usta wy re pry wa ty za cyj nej 

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ja ko
re pre zen tant mi lio no wej spo łecz no ści pol skich dział kow -
ców, któ ra nie jed no krot nie od czu wa ła skut ki bra ku kom -
plek so wej re gu la cji pro ble mu rosz czeń by łych wła ści cie li
zwró ci ła uwa gę, iż w dal szym cią gu w na szym kra ju nie
ma sys te mo wych roz wią zań w tej kwe stii. [...] W związ -
ku z po wyż szym po seł zwró cił się do Mi ni ster stwa z py -
ta nia mi do ty czą cy mi prac nad usta wą. 

• Od po wiedź mi ni stra Skar bu Pań stwa na in ter pe -
la cję po sel ską w spra wie re pry wa ty za cji

„W od nie sie niu do po stu la tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców do ty czą cych za blo ko wa nia moż li wo ści re -
sty tu cji mie nia na le ży za uwa żyć, że rosz cze nia re pry wa -
ty za cyj ne daw nych wła ści cie li lub ich na stęp ców
praw nych co do za sa dy nie mo gą być za spo ka ja ne po przez
zwrot nie ru cho mo ści w tych sy tu acjach, w któ rych nie ru -
cho mość zo sta ła zby ta na rzecz oso by trze ciej - pod mio tu
pry wat ne go, tj. gdy de cy zja na cjo na li za cyj na wy wo ła ła
nie od wra cal ne skut ki praw ne. W ta kim przy pad ku sąd po -
wszech ny za są dza od szko do wa nie. Jed nak w za leż no ści
od oko licz no ści kon kret nej spra wy sąd mo że uznać, że nie
za cho dzą nie od wra cal ne skut ki praw ne i brak jest pod staw
do od mo wy zwro tu da nej nie ru cho mo ści w na tu rze, jed -
nak oce na ta ka le ży w wy łącz nej kom pe ten cji są du” - od -
po wie dział Mi ni ster Skar bu Pań stwa na in ter pe la cję
po sel ską Ma cie ja Orze chow skie go z PO w spra wie usta -
wy re pry wa ty za cyj nej.

• List Mi ni stra Skar bu Pań stwa do Pre ze sa PZD
Eu ge niu sza Kon drac kie go 

„Pra gnę po dzię ko wać za wy ra że nie sta no wi ska w spra -
wie po stu lo wa nych roz wią zań przed sta wio nych do wy ko -
rzy sta nia przy pro jek to wa niu usta wy. Pra gnę rów nież
po in for mo wać, że w chwi li obec nej w Mi ni ster stwie Skar -
bu Pań stwa pro wa dzo ne są pra ce ma ją ce na ce lu osza co -
wa nie po ten cjal nych rosz czeń re pry wa ty za cyj nych w sa kli
ca łe go kra ju” – na pi sał Mi ni ster do Pre ze sa PZD. 

• Pro blem re pry wa ty za cji do strze ga Pierw szy Pre -
zes Są du Naj wyż sze go
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Pod czas Zgro ma dze nia Ogól ne go Sę dziów Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, Pre zes SN pod kre śli ła, że eg ze kwo wa -
nie pra wa jed nost ki, choć nie pod wa żal ne go i waż ne go,
nie mo że się wią zać się z krzyw dą ca łe go spo łe czeń stwa. 

• Re ali za cja usta wy o ROD z 13 grud nia 2014 r.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców z wiel ką po wa gą pod -

szedł do re ali za cji usta wy. Do tych cza so we dzia ła nia
wszyst kich struk tur Związ ku i dział kow ców w spra wie
wdra ża nia usta wy są pra wi dło we i pro wa dzo ne z po żyt -
kiem dla ogro dów dział ko wych i mi lio na pol skich ro dzin. 

• Pro blem śmie cio wy w ogro dach dział ko wych
Wła dze Gmi ny Ko ro no wo zna la zły spryt ny spo sób na

zro bie nie oszczęd no ści. Nie dość, że na ło ży ły na dział -
kow ców prze szło stu pro cen to wą pod wyż kę opłat za wy -
wóz śmie ci, to uwzględ ni ły w niej kosz ty oczysz cza nia
te re nu przy le głe go do ogro dów. Bur mistrz Ko ro no wa nie
prze jął się tym, że de cy zja rad nych jest nie zgod na z usta -
wą o ROD. 

Maj

• Wro cław chce za be to no wać ogro dy
Wła dze Wro cła wia za mie rza ją wy rzu cić dział kow ców

z te re nów za re zer wo wa nych nie gdyś pod bu do wę au to -
stra dy, a nie wy ko rzy sta nych na ten cel. Choć mia sto nie
ma pra wa do tych grun tów, ma już po mysł, by po sta wić na
nich biu row ce. 

• Ogro dy dział ko we są po trzeb ne spo łe czeń stwu
Ogro dy dział ko we by ły te ma tem wy emi to wa ne go 5 ma -

ja w te le wi zyj nej „Je dyn ce” pro gra mu „Świat się krę ci”.
Wi dzo wie pro gra mu mo gli się prze ko nać, czym są ogro -
dy dział ko we, ja kie do bro sta no wią dla dział kow ców, ale
i dla ca łe go oto cze nia. 98 proc. te le wi dzów w gło so wa niu
smso wym opo wie dzia ło się za dal szym ist nie niem ogro -
dów. 

• By ły ugo ry – są ogro dy dział ko we
Na gdań skich Sto gach, w miej scu daw ne go nie użyt ku o

po wierzch ni ok. 3 ha, po wsta ły no we ogro dy dział ko we. 
• Po zy ski wa nie fun du szy unij nych przez PZD 
PZD roz po czął sta ra nia o po zy ska nie środ ków unij nych

na mo der ni za cję i roz wój ROD. 
• Pre mier Ewa Ko pacz spo tka ła się z dział kow ca mi
Sze fo wa rzą du spo tka ła się z dział kow ca mi oraz przed -

sta wi cie la mi PZD w jed nym z war szaw skich ROD. Po
spo tka niu Ko pacz oświad czy ła, że dzię ki no we li za cji Pra -
wa bu dow la ne go i kil ku in nych ustaw - pod pi sa nej w
kwiet niu przez pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go -
950 tys. na le żą cych do dział kow ców ma łych dom ków
mo że na dal funk cjo no wać. "Nikt te go nie bę dzie ka zał bu -
rzyć" - pod kre śli ła pre mier.

• Ko rzyst ne wy ro ki dla by łych dział kow ców z ROD
im 23 Lu te go w Po zna niu

Po bli sko 2 la tach nie pew no ści i wie lo krot nym sta wa niu
przed Są dem Re jo no wym kil ku dział kow ców wy rzu co -

nych ze zli kwi do wa ne go ROD 23 Lu te go w Po zna niu
przez Be atę N. i do dat ko wo po zwa nych o bez u mow ne ko -
rzy sta nie z dział ki przez Han nę R., któ ra umo wą zby cia
wie rzy tel no ści od Be aty N. prze ję ła pra wa do do cho dze -
nia od szko do wań i wy na gro dzeń od dział kow ców, wy ro -
ka mi Są du zo sta ło uwol nio nych od groź by za pła ty
wie lo ty sięcz nych od szko do wań. 

• KR PZD po pie ra zmia ny w usta wie o ochro nie przy -
ro dy

Pre zy dium KR po dzie la po gląd wy ra żo ny w pro po zy -
cjach rzą do we go pro jek tu do ty czą ce go zmia ny usta wy o
ochro nie przy ro dy, po nie waż obo wią zu ją ce prze pi sy zbyt
re stryk cyj nie chro nią stan za drze wień i krze wów w Pol -
sce, przez co są szcze gól nie uciąż li we dla dział kow ców.
Dział ki w ROD ma ją słu żyć w głów nej mie rze ro dzi nom
do pro duk cji wa rzyw i owo ców, jak rów nież do wy po -
czyn ku i re kre acji. Dla te go, aby je uatrak cyj nić w wie lu
ogro dach sa dzo ne są drze wa i krze wy ozdob ne. PZD za -
le ca oczy wi ście sa dze nie drzew i krze wów sła bo ro sną -
cych . Jest to jed nak tyl ko za le ce nie, a nie wy móg for-
mal ny. Szcze gól nie krze wy ozdob ne, któ re chęt nie są sa -
dzo ne w ogro dach po wie lu la tach tra cą na atrak cyj no ści
i zaj mu ją zbyt du żo miej sca na ma łych po wierzch nio wo
dział kach. 

Czerwiec

• In we sty cje i re mon ty w ROD
Zwią zek pro wa dzi sze ro ko za kro jo ną po li ty kę in we sty -

cyj ną po le ga ją cą na sta łym uno wo cze śnia niu ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i po pra wie ich wi ze run ku po przez
ich wy po sa ża nie w no wo cze sne urzą dze nia, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem pod sta wo wych ele men tów in fra -
struk tu ry, ma ją cych wpływ na funk cjo nal ność ogro dów . 

• W to ruń skim ogro dzie dział ko wym po wsta ła ple -
ne ro wa si łow nia

W Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „100-le cia Za kła -
dów Mię snych” w To ru niu, wy sił kiem za rzą du ROD, jak
rów nież przy du żym za an ga żo wa niu dział kow ców, zbu -
do wa na zo sta ła ple ne ro wa si łow nia, któ ra prze zna czo na
jest dla dzie ci, mło dzie ży, do ro słych i se nio rów prze by -
wa ją cych na te re nie ogro du. Miej sce to jest ba zą dla ak -
tyw ne go, ro dzin ne go wy po czyn ku na świe żym po wie trzu
dla dział kow ców, ich ro dzin i bli skich. 

• OZ Ma zo wiec ki za wia da mia Pro ku ra tu ra Ge ne -
ral ne go

Nie pra wi dło wo ści przy re pry wa ty za cji, zwłasz cza 
w War sza wie, skło ni ły Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go do za le -
ce nia pro ku ra to rom ob ję cia tych po stę po wań spe cjal nym
nad zo rem. Ostat nio me dia za po wie dzia ły re pry wa ty za cję
po nad 30 ha te re nów ROD przy al. Wa szyng to na w War -
sza wie. Do nie sie nia me dial ne bu dzą zdu mie nie. Spra wa
cią gnie się od lat, a już w 2006 ro ku pro ku ra tu ra do tar ła do
do ku men tów wska zu ją cych na bez za sad ność rosz czeń.
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Dla te go OZ Ma zo wiec ki PZD ape lu je do An drze ja Se re -
me ta o oso bi ste za in te re so wa nie się spra wą. 

• Pro ku ra tor zgła sza swój udział w po stę po wa niu
w spra wie kom plek su ROD Wa szyng to na 

Bar dzo do bra in for ma cja dla dział kow ców! Pi smem 
z dnia 23 czerw ca 2015r. Pro ku ra tor Pro ku ra tu ry Okrę go -
wej War sza wa – Pra ga w War sza wie po in for mo wał Okrę -
go wy Za rząd Ma zo wiec ki, że zgło sił swój udział w po s-
tę po wa niu ad mi ni stra cyj nym, pro wa dzo nym przez Wy -
dział Spraw De kre to wych i Związ ków Wy zna nio wych
Biu ra Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi Urzę du Mia sta Sto -
łecz ne go War sza wy w przed mio cie użyt ko wa nia wie czy -
ste go grun tu do ty czą ce go nie ru cho mo ści w War sza wie
przy ul. Ki no wej, al. Wa szyng to na i al. Sta nów Zjed no -
czo nych i ak tyw nie w nim uczest ni czy. 

• Okrę go we Zjaz dy De le ga tów PZD
W czerw cu we wszyst kich okrę gach od by wa ły się Zjaz -

dy. 
• No we li za cja pra wa bu dow la ne go - ja kie zmia ny

dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych? 
Z dniem 28 czerw ca 2015 r. we szła w ży cie usta wa z

dnia 20 lu te go 2015 r. o zmia nie usta wy Pra wo bu dow la -
ne oraz nie któ rych in nych ustaw, któ ra wpro wa dzi ła wie -
le ko rzyst nych zmian w pra wie bu dow la nym. Przede
wszyst kim zna czą co upro ści ła i skró ci ła ca ły pro ces bu -
dow la ny. Zmia ny obej mą rów nież ro dzin ne ogro dy dział -
ko we, co jest bar dzo do brą wia do mo ścią dla ROD, gdzie
in we sty cje i re mon ty to bar dzo waż ny te mat. 

• List Mi ni stra In fra struk tu ry i Roz wo ju do Pre ze -
sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go

„Re sort in fra struk tu ry i roz wo ju uwa ża za wska za ne, aby
w obec nej sy tu acji ła go dze nia na stępstw tzw. „de kre tu Bie -
ru ta” nie do ko ny wać kosz tem ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Trud no by ło by bo wiem po go dzić kon cep cję
za pre zen to wa ną przez Sto wa rzy sze nie „De kre to wiec”, po -
le ga ją cą na po zy ska niu przez Gmi nę m. st. War sza wy grun -
tów zaj mo wa nych obec nie przez ro dzin ne ogro dy
dział ko we, a na stęp nie ich zby ciu oraz prze zna cze nie uzy -
ska nych ze zby cia środ ków na za spo ko je nie rosz czeń by -
łych wła ści cie li nie ru cho mo ści prze ję tych na rzecz Skar bu
Pań stwa na pod sta wie de kre tu war szaw skie go, z re ali zo wa -
ną przez Pań stwo po li ty ką wspie ra nia roz wo ju ogrod nic -
twa dział ko we go” – pi sze Mi ni ster In fra struk tu ry i Roz wo ju
w li ście do Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go. 

• PZD przy ję ło za ło żeń dla struk tur Związ ku w za -
kre sie po zy ski wa nia środ ków unij nych na po trze by
PZD i ROD

PZD uzna ło za słusz ne, a na wet ko niecz ne, pod ję cie
przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD dzia łań zmie rza ją cych
do uzy ska nia po mo cy ze środ ków unij nych. 

• Do fi nan so wa nia dla ROD z Wo je wódz kich Fun -
du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej 

Ze środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej oraz 16 Wo je wódz kich Fun du -

szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej ma ją moż -
li wość sko rzy sta nia ro dzin ne ogro dy dział ko we. Po zy ska -
ne środ ki mo gą być prze zna czo ne na sze ro ko ro zu mia ną
ochro nę śro do wi ska, w tym przy wra ca nie róż no rod no ści
bio lo gicz nej oraz edu ka cję eko lo gicz ną. 

• PZD wal czy o pra wo dział kow ców do od szko do -
wań

Rosz cze nia to pro blem nie zwy kle trud ny i do tkli wy, za -
rów no dla dział kow ców, jak i PZD. W Pol sce to czy się co
naj mniej kil ka na ście spraw, w któ rych nie tyl ko by li wła -
ści cie le i ich spad ko bier cy, ale też oso by, któ re rosz cze nia
po pro stu od ku pi ły li cząc na mi lio no we zy ski, pod wa ża ją
prze ję cie grun tów przez wła dze pu blicz ne i żą da ją li kwi -
da cji ROD i wy da nia te re nu, a nie jed no krot nie też za pła -
ty od szko do wa nia za bez u mow ne ko rzy sta nie z zie mi.
Tym cza sem dział kow cy mu szą po zo sta wić w ogro dach
ca ły swój do by tek. Kto za tem ma za pła cić dział kow com
za ich ma ją tek? 

Lipiec

• XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD uchwa lił sta -
tut 

Pod czas XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów du żą część
ob rad po świę co no dys ku sji nad za pi sa mi i zmia na mi
wpro wa dzo ny mi do sta tu tu PZD. - By li śmy zmu sze ni
wpro wa dzić zmia ny w sta tu cie, by od po wia dał on or ga no -
wi nad zo ru i by nie by ło żad nych wąt pli wo ści ani for mal -
nych ani me ry to rycz nych - mó wił Pre zes. 

• XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD wy brał wła -
dze na ko lej ną ka den cję

W dru gim dniu ob raz XII Kra jo we go Zjaz du De le ga -
tów PZD de le ga ci sta wi li się ra no, by peł ni no wych sił ob -
ra do wać i dys ku to wać nad przy szło ścią i pro gra mem PZD
na ko lej ną ka den cję. De le ga ci przy ję li spra woz da nie z
dzia łal no ści KR PZD w ka den cji 2012 - 2015. Wy bra li też
no we wła dze, w tym człon ków Kra jo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej, Kra jo wej Ra dy, Pre zy dium i Pre ze sa PZD. 

• Roz strzy gnię cia kra jo wych kon kur sów 
W dniu 15 lip ca br. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

pod ję ło uchwa ły w spra wie roz strzy gnię cia kon kur su kra -
jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2015” 
i „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2015”. Z uchwa ła mi i ga le rią
zdjęć zwy cię skich ogro dów moż na za po znać się na stro -
nie pzd.pl

• Re ali za cja po sta no wień Zjaz du
XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD przy jął pro gram,

któ ry okre śla za da nia na ko lej ną ka den cję władz PZD.
Zjazd uchwa lił tak że 8 sta no wisk i 2 ape le, któ re okre śla -
ją po li ty kę Związ ku na naj bliż szą przy szłość. Od no szą się
one do naj waż niej szych pro ble mów, z któ ry mi zma ga się
dzi siaj PZD, jak rów nież do tych, któ re mo gą wy stą pić w
przy szło ści

• No wy plac za baw w ROD „Ko le jarz” w Bo le sław cu
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Na te re nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko le -
jarz” w Bo le sław cu, od by ło się uro czy ste otwar cie pla cu
za baw. 

• Nie bez piecz ny Barszcz So snow skie go wkro czył
do ogro dów

Barszcz wkra cza na te re ny ogro dów dział ko wych, 
o czym in for mu ją okrę go we za rzą dy PZD m.in. w Zie lo nej
Gó rze (ROD „Me ta lo wiec” w Ja sie niu) i Gdań sku. W ca -
łym kra ju od no to wu je się przy pad ki po pa rzeń przez
barszcz So snow skie go. To im po nu ją cych roz mia rów, pięk -
na ro śli na –jed nak nie zwy kle groź na dla zdro wia, 
a na wet ży cia lu dzi i zwie rząt, już po mi nu to wym kon tak -
cie w nie wiel kiej od le gło ści. 

• War tość re kre acyj no-wy po czyn ko wa ro dzin nych
ogro dów dział ko wych te ma tem ba dań na uko wych

Te re ny re kre acyj no -wy po czyn ko we aglo me ra cji miej -
skich są przed mio tem dys ku sji nie tyl ko sa mo rzą dów te -
ry to rial nych, ale rów nież in sty tu cji na uko wych. W jed nej
z lu bel skich uczel ni - na Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie - Skło -
dow skiej na Wy dzia le Na uk o Zie mi i Go spo dar ki Prze -
strzen nej, pro wa dzo ne są ba da nia w ra mach pra cy
ma gi ster skiej nt. atrak cyj no ści re kre acyj no -wy po czyn ko -
wej te re nów zie lo nych Lu bli na. 

• Za wią za ły się Ko le gia Pre ze sów ROD
Za koń czył się okres spra woz daw czo wy bor czy w Pol -

skim Związ ku Dział kow ców. Ostat nim je go ak cen tem by -
ło usta le nie re gio nal nych (miej sco wych) Ko le giów
pre ze sów – ciał, któ re sta no wią fo rum wy mia ny do świad -
czeń i usta la ją kie ru nek współ pra cy ROD z sa mo rzą dem
te ry to rial nym. 

Sierpieƒ

KR PZD zwró ci ła się z li stem do wszyst kich Mar szał -
ków Wo je wództw, de kla ru jąc otwar tość Związ ku, ja ko
part ne ra spo łecz ne go, w pra cach nad for mu ło wa niem za -
pi sów do ku men tów stra te gicz nych dla wszyst kich re gio -
nów Pol ski. PZD po stu lo wa ło też uwzględ nie nie po trzeb
ro dzin nych ogród ków dział ko wych w pro gra mach fi nan -
so wa nych ze środ ków eu ro pej skich. 

• II po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD
13 sierp nia 2015 r. od by ło się w War sza wie II po sie dze -

nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod ni czył Pre zes
PZD Eu ge niusz Kon drac ki. Po rzą dek ob rad był bar dzo
ob szer ny, po nie waż Kra jo wa Ra da mu sia ła pod jąć de cy -
zje w wie lu waż nych dla Związ ku spra wach. 

• Oce na XII Kra jo we go Zjaz du PZD
Kra jo wa Ra da wy so ko oce nia przy go to wa nie, prze bieg

i wy ni ki XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów, któ ry od był
się w dniach 2–3 lip ca 2015 r. w War sza wie. Je go do ro bek
po twier dza, że był on świę tem sa mo rzą du dział kow ców 
i suk ce sem ca łej spo łecz no ści dział ko wej. Kra jo wa Ra da
uzna ła, że był to je den z naj le piej prze pro wa dzo nych Zjaz -
dów pod wzglę dem or ga ni za cyj nym i me ry to rycz nym. 

• Okrę go we Zjaz dy De le ga tów PZD - pod su mo wa -
nie

Okrę go we zjaz dy de le ga tów od by ły się w tym ro ku w
trud nych wa run kach lo gi stycz nych, gdyż w za sa dzie bez -
po śred nio po wal nych ze bra niach spra woz daw czo -wy bor -
czych, któ re wy bie ra ły de le ga tów na te zjaz dy. We
wszyst kich okrę gach przy go to wa nia prze pro wa dzo no w
spo sób spraw ny i zgod ny z wy mo ga mi sta tu tu PZD. 

• Zwią zek in ten sy fi ku je dzia ła nia w za kre sie re gu -
la cji sta nu praw ne go grun tów ROD

Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie zwłocz nie od wej ścia
w ży cie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku, pod jął dzia -
ła nia w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD.
By ło to ko niecz ne, gdyż PZD nie do wszyst kich te re nów
ro dzin nych ogro dów dział ko wych mo że wy le gi ty mo wać
się ty tu łem praw nym do grun tów. Od 19 stycz nia 2014 r.
mi nę ło po nad pół to ra ro ku i w tym cza sie dzię ki za an ga -
żo wa niu wszyst kich struk tur Związ ku uda ło się wie le zro -
bić w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD. 

• Pre zy dium KR PZD przy ję ło prio ry te to we za da -
nia dla struk tur PZD w za kre sie re gu la cji sta nu praw -
ne go grun tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy 
o ROD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, po za po zna niu się z
do tych cza so wą re ali za cją re gu la cji sta nu praw ne go grun -
tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD oraz
uwzględ nia jąc sta no wi sko Kra jo wej Ra dy PZD w tej spra -
wie przyj mu je prio ry te to we za da nia do re ali za cji przez
struk tu ry Związ ku. 

• Po zy ski wa nie środ ków unij nych dla ROD 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w za kre sie po zy ski wa -

nia środ ków z Fun du szy Unij nych oraz z Fun du szy
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej dla ROD,
przy ję ło prio ry te to we za da nia do re ali za cji przez struk tu -
ry Związ ku. 

• Suk ces PZD w Są dzie Naj wyż szym
Sąd Naj wyż szy wy dał wy rok w spra wie skar gi ka sa cyj -

nej PZD od orze cze nia Są du Ape la cyj ne go w Kra ko wie
w spra wie do ty czą cej rosz czeń z ty tu łu bez u mow ne go ko -
rzy sta nia za te re ny ROD Wrzos i Ka li na w Kra ko wie. W
orze cze niu tym SN w peł ni po parł sta no wi sko Związ ku i
uchy lił wy rok w czę ści za są dza ją cej od PZD prze szło 600
tys. zł. Spra wa bę dzie po now nie roz pa try wa na przez Sąd
w Kra ko wie. 

• Kra jo we Dni Dział kow ca w Tcze wie
„Praw dzi we Zwy cię stwo De mo kra cji” pod ta kim ha -

słem prze wod nim na Bul wa rach Nad wi ślań skich w Tcze -
wie od by wa ły się 56. ob cho dy Kra jo wych Dni Dział-
kow ców. By ło tłum nie, gwar nie i ra do śnie. W ob cho dach
uczest ni czy ło po nad 700 dział kow ców z ca łej Pol ski, 
a tak że za cni go ście. Uro czy stość swo ją obec no ścią za -
szczy ci li: Pre mier Ewa Ko pacz, mi ni ster śro do wi ska Ma -
ciej Gra bow ski par la men ta rzy ści wszyst kich ugru po wań.

• Pre ze si ROD uho no ro wa ni za dłu gą pra cę
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Wy jąt ko wym wy da rze niem pod czas te go rocz nych ob -
cho dów 56. Kra jo wych Dni Dział kow ca by ło uro czy ste
wrę cze nie po dzię ko wań by łym Pre ze som Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych, któ rzy przez wie le lat spra wo wa li
swo je obo wiąz ki i wraz z koń cem ka den cji za koń czy li
swo ją pra cę. Ich od da nie dla PZD, czyn na pra ca w obro -
nie usta wy o ROD oraz Związ ku, przy czy ni ły się do bu -
do wa nia wspól ne go do bra, ja kim są ogro dy dział ko we.
Był to mo ment wzru sza ją cy dla wie lu osób. 

Wrzesieƒ

• Dział kow cy wal czą o bu dże ty oby wa tel skie
Bu dżet oby wa tel ski to ogrom na szan sa na do bre i po -

trzeb ne in we sty cje nie tyl ko dla miast, ale tak że i dla ogro -
dów dział ko wych. W ten spo sób ogro dy mo gą zy skać
po trzeb ne środ ki fi nan so we na roz wój in fra struk tu ry
ROD. 

• Czy ROD po mo gą War sza wie zo stać Zie lo ną Sto -
li ca Eu ro py w 2018 ro ku? 

War sza wa, w ślad za in ny mi sto li ca mi eu ro pej ski mi, sta -
ra się o ty tuł Zie lo nej Sto li cy Eu ro py, któ ry przy zna je Ko -
mi sja Eu ro pej ska. Jed nym z głów nych ele men tów
bra nych pod uwa gę w kon kur sie jest zie leń w mie ście, 
a w tej dzie dzi nie ogro dy dział ko we w sto li cy nie wąt pli -
wie moc no się wy róż nia ją. 

• Wo je wo da Lu bel ski de kla ru je współ pra cę z PZD
Wo je wo da za pew nił o swo im po par ciu dla idei ogrod -

nic twa dział ko we go i za de kla ro wał chęć dal szej współ -
pra cy ze Sto wa rzy sze niem Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. Jest do bra i  waż na de kla ra cja, któ ra na pa wa
opty mi zmem i da je na dzie ję na lep szą przy szłość lu bel -
skich ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

• Wresz cie spra wie dli wy wy rok
Od wie lu lat nie tyl ko po znań skich dział kow ców bul -

wer su ją wy ro ki są do we , ja kie za pa da ły w spra wie ROD
im. 23 Lu te go w Po zna niu. Od 1998 r. to czy ła się ba ta lia
o obro nę te go ogro du za gro żo ne go li kwi da cją wsku tek
rosz czeń Be aty N., któ ra od spad ko bier ców by łych wła ści -
cie li wy własz czo nych w la tach sie dem dzie sią tych ubie -
głe go stu le cia ku pi ła w 1997 ro ku pra wa do nie ru cho-
mo ści. Wnie sio na przez peł no moc ni ka pro ce so we go Pa -
nią Me ce nas Kry sty nę Par dej -Net t mann skar ga ka sa cyj -
na do Są du Naj wyż sze go zo sta ła przez Sąd przy ję ta 
i roz po zna na. 

Paêdziernik

• Kra jo wej Ra dy PZD przy ję ła Re gu la min ROD
W dniu 1 paź dzier ni ka br. w War sza wie od by ło się 

III po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod ni -
czył Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes PZD. Naj waż niej szy
do ku ment uchwa lo ny na tym po sie dze niu to Re gu la min
ROD. Kon sul ta cje nad tym re gu la mi nem trwa ły w Związ -

ku od lu te go br. Re gu la min wszedł w ży cie 1 stycz nia
2016 r.

• Wiel ki suk ces PZD! Zwią zek na był pra wo użyt -
ko wa nia aż do 24 wro cław skich ROD 

Wie lo mie sięcz ne wy sił ki Okrę go we go Za rzą du we
Wro cła wiu w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go te re nów
ROD przy nio sły po zy tyw ne efek ty dla dział kow ców.
Dzię ki upo ro wi i de ter mi na cji władz okrę go wych i Kra jo -
wej Ra dy, Pol ski Zwią zek Dział kow ców na był pra wo
użyt ko wa nia to te re nów 24 wro cław skich ROD, któ re zaj -
mu ją po nad 176 ha. To bli sko aż po ło wa wszyst kich te re -
nów, do któ rych o pra wa ubie ga się OZ we Wro cła wiu. 

• Mia sto Ka to wi ce od po wia da na apel w spra wie
współ pra cy z PZD

„Mia sto Ka to wi ce do strze ga istot ną ro lę ob sza rów zie -
lo nych w struk tu rze prze strzen nej mia sta oraz ich bez po -
śred ni wpływ na ja kość ży cia miesz kań ców. Od zwier -
cie dlo ne jest to w za pi sach do ku men tów stra te gicz nych
oraz do ku men tach do ty czą cych pla no wa nia prze strzen ne -
go.” 

• PZD wspie ra war szaw skie ogro dy w wal ce o za -
cho wa nie ROD w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go

Czte ry war szaw skie ogro dy „Ener ge tyk - Gór nik – Na -
uczy ciel”, „Ko le jarz”, „Ki no wa” oraz „25 - le cia PRL”
wal czą o za cho wa nie ich te re nów, ja ko zie le ni dział ko wej,
w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
W tym ce lu dział kow cy wy sto so wa li apel do rad nych
dziel ni cy Pra ga Po łu dnie o po par cie ich proś by, co mo -
gło by po móc im w uzy ska niu po zy tyw nych dla nich de cy -
zji od pla ni stów Urzę du Mia sta War sza wy. Do ich ape lu
przy łą czy ła się Kra jo wa Ra da PZD, któ ra tak że skie ro wa -
ła w tej spra wie pi smo do rad nych dziel ni cy Pra ga Po łu -
dnie w War sza wie. 

• „Zie lo na szko ła” - suk ces ROD im. Cey no wy w
Wej he ro wie

Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.
Flo ria na Cey no wy w Wej he ro wie mo gą po szczy cić się nie
la da suk ce sem po nie waż uda ło się im prze pro wa dzić in -
we sty cją pod na zwą „Zie lo na szko ła – uczmy dzie ci dba -
nia o przy ro dę”. 

• Co raz mniej cza su na re gu la cję sta nu praw ne go
grun tów ROD

Do 25 paź dzier ni ka br. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
zło żył wnio ski o ure gu lo wa nie sta nu praw ne go grun tów
1.324 ROD. Sta no wi to 77% wszyst kich ogro dów, wo bec
któ rych PZD mo że ubie gać się o przy zna nie pra wa użyt -
ko wa nia. Ko lej ne wnio ski są w trak cie przy go to wa nia. 

• Po zy ski wa nie środ ków na roz wój ROD z bu dże -
tów gmin

Kra jo wa Ra da PZD przy po mi na za rzą dom ROD o moż -
li wo ści ubie ga nia się o do ta cje ce lo we z bu dże tu Gmin.
Obec ne unor mo wa nia za war te w art. 17 usta wy z dnia 13
grud nia 2013 r. o ROD, da ją pod sta wy praw ne gmi nom
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do udzie le nia do ta cji prze zna czo nej na roz wój ROD, a w
szcze gól no ści na bu do wę lub mo der ni za cję in fra struk tu ry
ogro do wej, o ile wpły nie to na po pra wę wa run ków do ko -
rzy sta nia z ROD przez dział kow ców lub zwięk szy do stęp -
ność spo łecz no ści lo kal nej do ROD. 

Listopad

• Ogro dy w Tcze wie pod pi sa ły po ro zu mie nie
9 li sto pa da 2015 r. w sie dzi bie Urzę du Miej skie go w

Tcze wie pod pi sa no po ro zu mie nie o współ pra cy po mię dzy
Mia stem Tczew a tczew ski mi ogro da mi dział ko wy mi re -
pre zen to wa ny mi przez Ko le gium Pre ze sów ROD PZD w
Tcze wie. 

• WSA stwier dzał: PZD jest stro ną w po stę po wa -
niu o zwrot wy własz czo nej nie ru cho mo ści na rzecz by -
łych wła ści cie li 

Do bre wie ści dla ROD ob ję tych de kre tem Bie ru ta. Wo -
je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny wy dał nie zmier nie istot ny
– z pun ku wi dze nia pro ble mów, z ja ki mi bo ry ka się Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców – wy rok. 

• Wal ka z bez dom no ścią w ogro dach dział ko wych
Póź na je sień i zi ma to dla bez dom nych czas wal ki o

prze trwa nie. W Pol sce nie ist nie ją kon kret ne da ne po zwa -
la ją ce na okre śle nie ska li bez dom no ści i za gro że nia bez -
dom no ścią, a sza cun ko we da ne mó wią o ok. 30 tys. do
na wet 300 tys. osób. Każ de go ro ku w okre sie zi mo wym
od no to wy wa ne są przy pad ki wy ko rzy sty wa nia przez bez -
dom nych al ta nek znaj du ją cych się na te re nach ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. 

• Mie sięcz nik „dział ko wiec” naj le piej sprze da ją -
cym się cza so pi smem o te ma ty ce ogrod ni czej w Pol sce!

Mie sięcz nik „dział ko wiec” jest li de rem sprze da ży
wśród cza so pism o te ma ty ce ogrod ni czej i dział ko wej. To
wy raź ny sy gnał, że jest to pi smo po trzeb ne, któ re do brze
słu ży swo im czy tel ni kom, w tym dział kow com. 

• Otwar te Ogro dy – za rzą dy kie lec kich ROD prze -
cie ra ją szla ki

Od dłuż sze go już cza su moż na za uwa żyć wy raź ny
wzrost za in te re so wa nia ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy -
mi. Prze ja wia się ono nie tyl ko w chę ci po sia da nia dział -
ki – otóż co raz czę ściej moż li wo ścią wej ścia na te ren
ogro du i sko rzy sta nia z je go uro ków za in te re so wa ne są
też oso by spo za gro na dział kow ców. Tę ten den cję do strze -
ga ją za rzą dy ROD, któ re sta ra ją się wy my ślić spo so by na

bez piecz ne otwar cie ogro dów na spo łecz ność lo kal ną i
miesz kań ców. 

• IV po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD
W War sza wie, w dniu 25 li sto pa da 2015 r. od by ło się

czwar te w tej ka den cji po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD,
któ re mu prze wod ni czył Pre zes Związ ku Eu ge niusz Kon -
drac ki. Te ma ty ka po sie dze nia by ła bar dzo ob szer na i waż -
na z punk tu wi dze nia ogro dów dział ko wych i praw
dział kow ców. 

• Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go na dzie ją dla
ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Jak po ka zu je ana li za sta nu praw ne go te re nów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, 1/3 ogó łu ROD zlo ka li zo wa -
na jest na grun tach o nie ure gu lo wa nym sta nie praw-
nym. Brak ja sne go i kla row ne go ty tu łu praw ne go do te re -
nu, skut ko wać mo że bar dzo po waż ny mi i re al ny mi kon se -
kwen cja mi dla gru py po nad 300 ty się cy in dy wi du al nych
użyt kow ni ków, któ rych to pra wa ma jąt ko we, ści śle po -
wią za ne są z ty tu łem do grun tu po stro nie sto wa rzy sze nia
ogro do we go PZD. 

Grudzieƒ

• KR PZD wzię ła udział w przy go to wa niu Szla chet -
nej Pacz ki

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Wy -
daw nic two „dział ko wiec” oraz pra cow ni cy obu in sty tu cji
z ra do ścią i za pa łem ko lej ny już raz włą czy li się w ak cję
Szla chet nej Pacz ki. W tym ro ku Swo je wspar cie za ofe ro -
wa li tak że pra cow ni cy Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec -
kie go PZD. Jed no cząc na sze si ły ko lej ny raz po ka za li śmy
otwar te ser ca, zdol ne do hoj nej i bez in te re sow nej po mo -
cy po trze bu ją cym. Ma my na dzie ję, że przy go to wa na
przez nas Szla chet na Pacz ka spra wi im wie le ra do ści i sa -
tys fak cji. 

• PZD do łą czy do ogól no pol skie go pro jek tu „Wię -
cej niż ener gia”

Z ini cja ty wy czte rech or ga ni za cji: Gre en pe ace Pol ska,
Pol ska Zie lo na Sieć, WWF Pol ska i ClientEarth po wstał
ruch po par cia dla ener ge ty ki od na wial nej pod ha słem
„Wię cej niż ener gia”. Wśród wie lu or ga ni za cji po za rzą -
do wych i bran żo wych, sa mo rzą dów oraz or ga ni za cji sa -
mo rzą do wych i in sty tu cji, któ re dzia ła ją na rzecz roz wo ju
OZE (Od na wial nych Źró deł Ener gii), za pro szo ny zo stał
do współ pra cy tak że Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Opr. AH


